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Torneio de Xadrez Clássico
UNIRIO 2019
Regulamento
1. O Torneio de Xadrez Clássico 2019 da UNIRIO é organizado pelos
coordenadores e monitores do Clube de Xadrez da UNIRIO;
a. Para efeitos deste torneio, considera-se como "coordenador" qualquer
professor envolvido na organização do projeto de extensão "Clube de
Xadrez da UNIRIO", e como monitor qualquer outro membro do Clube
de Xadrez da UNIRIO que coordene atividades do projeto em caráter
regular;
2. O torneio será disputado em três fases, sendo dois turnos seguidos de um
mata-mata final. Todas as partidas utilizarão com controle de tempo 45+15 (45
minutos iniciais e 15 segundo de incremento por lance, para cada jogador) e
serão disputadas presencialmente, sendo vedada sua realização por quaisquer
meios virtuais. Todos os jogadores deverão anotar suas respectivas partidas em
uma planilha de jogo oficial do clube e assinar as planilhas de seu oponente ao
final da partida;
3. Os dois turnos serão disputados em sistema Schurig simples;
a. As partidas do primeiro turno deverão ser disputadas entre os dias 24 de
abril e 14 de julho de 2019, e as partidas do segundo turno deverão ser
disputadas entre os dias 9 de setembro e 13 de dezembro de 2019;
b. As inscrições no torneio nos dois turnos serão realizadas
separadamente, e deverão ser realizadas até os dias 20 de abril de 2019,
para o primeiro turno, e 6 de setembro de 2019, para o segundo turno,
através de formulários apropriados a serem divulgados através dos
meios de comunicação oficiais do Clube de Xadrez da UNIRIO.
Somente membros do Clube de Xadrez da UNIRIO poderão participar
das disputas, e é permitido a eles participar de ambos os turnos caso
assim desejem;
c. Antes das datas iniciais das partidas em cada um dos turnos, a
organização irá definir as cores utilizadas por cada um dos jogadores
em suas partidas. Em cada turno, todos os jogadores deverão disputar
um número igual de partidas de brancas e de pretas, exceto em caso de
número par de jogadores, quando a diferença entre partidas disputadas
de brancas e de pretas deve ser de exatamente 1 partida para todos os
jogadores;
i.
No primeiro turno, em caso de número par de jogadores, a
organização deverá dar preferência aos jogadores com maior
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rating UNIRIO ao decidir quais jogadores disputarão mais
partidas de pretas do que de brancas;
ii.
No segundo turno, para os confrontos envolvendo dois
participantes do primeiro turno, a organização deverá dar
preferência à seleção de cores invertida àquela do primeiro
turno, desde que isto não fira a equidade na seleção de cores.
Como critério secundário, em caso de número par de jogadores,
ao decidir quais jogadores disputarão mais partidas de pretas do
que de brancas, a organização deverá dar preferência, em ordem:
1. aos jogadores que disputaram mais partidas de brancas do
que de pretas no primeiro turno;
2. aos jogadores com maior rating UNIRIO, exceto por
aqueles que disputaram mais partidas de pretas do que de
brancas no primeiro turno;
d. As partidas não serão realizadas em rodadas com datas fixas. Em vez
disso, para cada partida, os oponentes deverão definir de comum acordo
uma data, horário e local para a realização e solicitar à organização do
torneio a presença de um árbitro no horário e local combinados, por
escrito ou por meio virtual, sendo vedada esta solicitação de forma
verbal;
i.
Qualquer partida que não tenha sido realizada ao término do
período determinado para o turno correspondente será
considerada um abandono para ambos os jogadores;
ii.
Somente poderão arbitrar qualquer partida do torneio os
coordenadores e monitores do Clube de Xadrez da UNIRIO, ou
outros membros do Clube de Xadrez da UNIRIO expressamente
autorizados por um coordenador;
iii.
O não-comparecimento de qualquer jogador, após uma
tolerância de 30 minutos do horário combinado, implicará no
abandono automático da partida por este jogador. Em caso de
ausência de ambos os jogadores, será caracterizado o duplo
abandono, e nenhum jogador receberá a pontuação da partida;
iv.
A necessidade da presença de um árbitro poderá ser relaxada, em
caso de impossibilidade técnica e/ou logística, desde que ambos
os oponentes estejam de acordo. Esta decisão deve ser tomada
pela organização do torneio de forma individual para cada
partida. Neste caso, caso ocorra o não-comparecimento de um ou
ambos os jogadores após o período de tolerância, não será
caracterizado abandono da partida, e a mesma deverá ser
remarcada para data e/ou horário posteriores;
e. Os jogadores são responsáveis por coordenar a obtenção da
infraestrutura necessária para a realização de cada uma de suas
partidas, a saber: tabuleiro e peças, relógio de xadrez e duas planilhas de
jogo para anotação. Caso os jogadores não tenham acesso a um relógio
de xadrez físico, é permitido a eles utilizar o relógio de xadrez fornecido
pelo aplicativo do Lichess para celular, sendo este o único aplicativo
autorizado para utilização no âmbito neste torneio;
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4. Ao final do período de realização de cada turno, será disponibilizada pela
organização a classificação final do torneio, por pontuação agregada obtida
das partidas;
a. Em casos de empates por quaisquer colocações, serão utilizados como
critérios de desempate, em ordem:
i.
pontuação obtida nas partidas entre os jogadores empatados;
ii.
número total de vitórias;
iii.
número total de vitórias obtidas jogando com as pretas;
iv.
pontuação Sonneborn-Berger;
b. No item anterior, na aplicação dos critérios de desempate (ii) e (iii),
serão desconsideradas quaisquer partidas vencidas por ausência do
oponente. Caso o desempate seja parcialmente quebrado após a
aplicação de um destes critérios, o procedimento retorna à aplicação do
critério (i) para os novos conjuntos de jogadores empatados;
5. O mata-mata final será disputado por quatro jogadores. Terão direito a vaga
nesta fase o líder e o vice-líder de cada um dos turnos;
a. Caso algum jogador opte por não disputar esta fase, a vaga será
redistribuída ao jogador seguinte na classificação do turno
correspondente à vaga em questão que ainda não esteja classificado; em
caso de desistências adicionais, o procedimento deverá ser repetido até
que as vagas sejam preenchidas. Caso não haja jogadores suficientes
para preencher as vagas de um turno, as vagas serão redistribuídas para
os classificados do outro turno;
b. Caso algum jogador obtenha direito de classificação como líder ou
vice-líder em ambos os turnos, ele deverá ocupar a vaga correspondente
à melhor colocação, com preferência à vaga do primeiro turno em caso
de colocações iguais nos dois turnos. A outra vaga deverá ser
redistribuída como no caso de desistência, segundo o procedimento
definido no item (a);
c. As partidas do mata-mata final serão disputadas entre os dias 16 e 20 de
dezembro de 2019, em datas, horários e locais a serem definidos pela
organização e divulgados pelos canais de comunicação oficiais do Clube
de Xadrez da UNIRIO. Para todas as partidas desta fase, a organização
será a responsável por fornecer a infraestrutura necessária para sua
realização. O não-comparecimento de qualquer jogador a uma partida,
após uma tolerância de 30 minutos do horário estipulado, implicará no
abandono automático da partida por este jogador;
d. Na semifinal, o líder do primeiro turno enfrenta o vice-líder do segundo
turno, e o líder do segundo turno enfrenta o vice-líder do primeiro
turno. Os confrontos ocorrerão em partida única, com os mesmos
controles de tempo das fases anteriores e os campeões dos turnos
jogando de brancas. Caso as vagas sejam ocupadas por jogadores
substitutos, elas serão preenchidas na ordem de classificação do turno
correspondente, com o melhor classificado de um turno ocupando a
vaga de líder e o jogador restante ocupando a vaga de vice-líder;
e. Na final, os dois vencedores das semifinais se enfrentarão em um match
de 2 partidas, com os mesmos controles de tempo das fases anteriores e
cores alternadas entre as duas partidas. As cores utilizadas na primeira
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6.

7.

8.

9.

partida do match serão sorteadas. O vencedor do match será declarado
campeão do Torneio de Xadrez Clássico UNIRIO 2019;
f. Em caso de empate em alguma das semi-finais ou no match final, será
disputado, após um breve intervalo ao final da disputa, um match de
desempate de 2 partidas entre os jogadores empatados, com controle de
tempo 10+5 e alternância de cores. As cores na primeira partida do
match serão alternadas com relação à partida clássica que a precede.
Caso o match termine empatado, será disputada na sequência uma
terceira partida de desempate no formato armageddon, com controles
de tempo de 5 minutos para as brancas e de 4 minutos para as pretas,
sem incrementos, e um empate na partida sendo considerado uma
vitória para as pretas. Nas semifinais, esta partida terá as cores
alternadas com relação à última partida do match rápido, e na final, as
cores serão sorteadas após o término do match rápido. Devido ao
controle de tempo, não será exigida anotação nas partidas de
desempate;
g. Para as partidas desta fase, salvo impossibilidade técnica e/ou logística,
a organização deverá prover a filmagem e a transmissão da partida para
os membros do Clube de Xadrez da UNIRIO e nas mídias sociais
oficiais do Clube de Xadrez da UNIRIO;
Durante a realização de qualquer fase do torneio, os jogadores deverão se
portar de forma cortês e amistosa perante a organização e os demais
jogadores, e prezar pelo espírito e pela reputação do xadrez. Condutas
antidesportivas incluem, mas não se limitam a: conversar ou fazer barulhos no
ambiente de jogo, atrapalhar a concentração ou raciocínio de seu oponente ou
dos demais jogadores, e realizar ou discutir a realização de conluio com outros
jogadores para obter determinados resultados artificialmente;
A organização do Torneio de Xadrez Clássico UNIRIO 2019 deve zelar pelo
cumprimento deste Regulamento, podendo, com este fim e a seu critério,
aplicar sanções aos participantes do circuito, incluindo mas não restrito a:
advertências, perda de pontos em turnos, desqualificação de turnos, suspensão
por um ou mais turnos, e/ou desqualificação do torneio;
Em caso de impossibilidade de conclusão de uma fase na data prevista, cabe à
organização realizar os ajustes cabíveis ao calendário para assegurar a
continuidade do torneio, comunicando tais ajustes aos membros do Clube de
Xadrez da UNIRIO em prazo hábil através dos meios de comunicação oficiais
do Clube de Xadrez da UNIRIO;
Casos omissos não cobertos por este regulamento deverão ser apresentados à
organização do Torneio de Xadrez Clássico UNIRIO 2019, que irá deliberar a
respeito e cujas decisões deverão ser acatadas por todos os participantes.
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