36º Campeonato Oficial de Xadrez
de São Bernardo do Campo – 2021
REGULAMENTO
I – DO CAMPEONATO
O 36º Campeonato Oficial de Xadrez de São Bernardo do Campo, organizado e
dirigido pela Secretaria de Esportes e Lazer (SESP) da Prefeitura, com apoio da Liga
de Xadrez de São Bernardo do Campo (LXSBC), tem por objetivo incentivar a prática
esportiva, elevar o nível técnico dos jogadores do Município e permitir a reunião e o
congraçamento dos enxadristas. Também visa determinar o campeão da cidade em
2021 na categoria ABSOLUTO.
Este evento será realizado sob o signo da pandemia do novo coronavírus. Dessa
forma, cumprirá as regras e protocolos sanitários, como o uso obrigatório e correto de
máscara; utilização de álcool em gel para limpeza das mãos, mesas, tabuleiros, peças
e relógios; e proibição de aglomeração em torno das mesas, entre outras medidas que
forem necessárias. O número de participantes será limitado a 32 jogadores(as).

II – DAS INSCRIÇÕES
O campeonato será aberto, individual e disputado em categoria única (masculino
e feminino). As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por telefone, pelo e-mail
ricardocriez@hotmail.com ou ainda pessoalmente no novo Centro de Formação e
Treinamento de Xadrez e Damas/LXSBC (Av. Tiradentes, 1.845 – Vila do Tanque –
dentro da Arena Olímpica São Bernardo do Campo) - contatos com Ricardo Criez,
Renato Batista e Rodrigo Scimini.
OBS: só poderão participar do 36º Campeonato Oficial de Xadrez jogadores que
morem, estudem ou trabalhem em São Bernardo do Campo; ou que sejam sócios da
LXSBC (que terão prioridade nas inscrições); ou ainda que representem, frequentem
regularmente ou integrem o ranking da LXSBC.

III - DOS JOGOS
O campeonato será disputado em 6 (seis) rodadas. A competição terá início no
dia 3 de dezembro (sexta-feira) de 2021, às 20 horas, na nova sede da Liga de
Xadrez SBC (localizada à Avenida Tiradentes, 1.845, Vila do Tanque – dentro da
Arena Olímpica São Bernardo). Os jogadores deverão se apresentar com 15 minutos
de antecedência, às 19h45.
As demais rodadas serão realizadas no mesmo local, nos seguintes dias e
horários:
2ª rodada – 4 de dezembro
3ª rodada – 4 de dezembro
4ª rodada – 4 de dezembro
5ª rodada – 5 de dezembro
6ª rodada – 5 de dezembro

(sábado)
(sábado)
(sábado)
(domingo)
(domingo)

– 10 horas
– 13 horas
– 16 horas
– 10 horas
– 14 horas

Será permitido o bye-ausente apenas na 1ª rodada, desde que comunicado à
direção do campeonato com antecedência. Nessa condição, o(a) jogador(a) levará a
metade dos pontos em disputa (meio ponto).

IV – DO SISTEMA DE DISPUTA
O campeonato será disputado pelo Sistema Suíço de emparceiramento. Pela
primeira vez em sua história, o certame terá ritmo de jogo com acréscimo de tempo.
O ritmo de jogo será de 1h (uma hora) com acréscimo de 30 (trinta)
segundos por lance para cada enxadrista, exceto na 1ª e 2ª rodadas, quando o
ritmo será de 1h (uma hora) nocaute para cada jogador.
No Sistema Suíço, a ordem dos critérios de desempate será Confronto Direto
(apenas entre dois jogadores), Milésimos Totais, Milésimos Medianos e Escore
Acumulado.
O WO será anunciado 1 (uma) hora após o início da rodada pelo árbitro.
O(A) enxadrista que perder uma partida por WO terá até o final da rodada para
justificar a ausência e informar se pretende continuar no torneio. Não havendo
manifestação, o(a) jogador(a) será eliminado(a) da competição.
OBS 1: o(a) enxadrista eliminado(a) terá de apresentar justificativa à direção, por
escrito e no prazo de 15 dias após o evento, sob pena de ficar impedido(a) de
participar de futuras competições organizadas pela SESP ou pela LXSBC.
OBS 2: será obrigatória a anotação das partidas até os 5 (cinco) minutos finais na 1ª e
2ª rodadas. Nas demais rodadas, a anotação será obrigatória sempre, cabendo ao
árbitro a aplicação de sanções aos que não cumprirem as regras.
OBS 3: também pela primeira vez na história da competição, haverá a utilização oficial
do VAR para dirimir eventuais dúvidas da arbitragem.

V – DA PREMIAÇÃO
Serão oferecidos troféus para o campeão e o vice-campeão e medalhas do 3º ao
10º lugar.

VI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Casos omissos neste regulamento serão analisados e resolvidos pelo árbitro do
campeonato, em conjunto com uma comissão de enxadristas. A direção e arbitragem
do evento estarão a cargo do Sr. Ricardo Criez Nobrega Ferreira.
Mais informações com Ricardo Criez pelo celular 99633-9607 (também Whatsapp)

São Bernardo do Campo, novembro de 2021
RCNF

