
 

 

 

Federação de Xadrez do Amapá - FEXAP  

Aberto Equinócio das Águas 

Regulamento      

1) Objetivos: 

 O Aberto Equinócio das Águas tem como objetivo principal compor o calendário de eventos que 

marcam a passagem desse fenômeno natural que ocorre todo mês de março em nossa capital, 

objetivando ainda  promover a interação entre os enxadristas amapaenses, movimentar o rating estadual 

dos mesmos e classificar os dois primeiros colocados para a Semifinal do Campeonato Amapaense de 

Xadrez Absoluto (CAXA) 2016 além de premiar os melhores em cada categoria; 

2) Direção, Organização e arbitragem 

 A Direção, organização e arbitragem estarão a cargo de Marcos Paulo Monteiro, auxiliado por Paulo Silva. 

3) Local: Monumento do Marco Zero do Equador; 

4) Sistema, Ritmo de jogo e emparceiramento 
 Sistema: Suíço em 5 rodadas; 

 Ritmo: 90min + 30 segundos de incremento desde o 1º lance (relógio digital) ou 2h nocaute (relógio 

analógico);  

 Emparceiramento: Programa Swiss Manager 

 Observação: O Relógio Digital prevalece em relação ao analógico 

5) Critérios de desempate 
 Confronto Direto (Verificando a condição em que pode ser aplicado) 

 Milésimos Medianos; 

 Milésimos Totais; 

 Maior número de vitórias; 

 Maior Número de Peças Negras; 

 

6) Programação 

Dia 04/03/2016 (Sexta - Feira) 
18h:00 as 19h:00 - Inscrições 

19h:00min - Congresso Técnico 

19h:30min - 1º Rodada 



 

 

 

Dia 05/02/2016 (Sábado) 
14h:00min - 2º Rodada 

19h:00 - 3º Rodada 

Dia 06/02/2016 (Domingo) 
10h:00 min - 4º Rodada 

16h:00 min - 5º Rodada 

Premiação logo após a última Rodada 

7) Premiação 
Campeão: R$ 100,00 + Troféu + Vaga na Semifinal do CAXA 2016 

Vice - Campeão: R$ 60,00 + Medalha + Vaga na Semifinal do CAXA 2016 

3º Lugar: R$ 40,00 + Medalha 

Melhor Sênior: Medalha  

Melhor Feminino: Medalha  

Melhor Sub - 8 Absoluto: Medalha 

Melhor Sub - 8 Feminino: Medalha  

Melhor Sub - 10 Absoluto: Medalha  

Melhor Sub - 10 Feminino: Medalha  

Melhor Sub - 12 Absoluto: Medalha  

Melhor Sub - 12 Feminino: Medalha  

Melhor Sub - 14 Absoluto: Medalha  

Melhor Sub - 14 Feminino: Medalha  

Melhor Sub - 16 Absoluto: Medalha  

Melhor Sub - 16 Feminino: Medalha  

Melhor Sub - 18 Absoluto: Medalha  

Melhor Sub - 18 Feminino: Medalha  

Melhor Iniciante: Medalha  

Observações: 
i) A premiação não será acumulativa; 

ii) Categoria Sênior: enxadrista que tiver a partir de 50 anos, ou que complete 50 anos em 2016; 



 

 

iii) Categoria Sub - 8: enxadristas com menos de 8 anos ou que completem 9 somente em 2017, regra 

válida também para as categorias: Sub - 10, sub - 12, Sub - 14, Sub - 16 e Sub - 18, tomando-se como 

base logicamente as idades limites de cada categoria respectivamente; 

iv) Jogador iniciante é o enxadrista que esteja jogando pelo primeiro ano os torneios da Federação de 

Xadrez do Amapá e que não possua registro de participação em torneios de outras Federações ou em 

torneios da CBX/FIDE; 

8) Vagas , Inscrição e Material de Jogo  

i) As vagas no torneio estão limitadas ao número de 40 (quarenta) participantes, não havendo qualquer 

tipo de flexibilidade quanto a esse item do regulamento, dessa forma solicita-se aos enxadristas 

interessados em participar da competição que estejam no local do torneio para realizar suas 

inscrições o mais pontualmente possível;  

ii) Solicita-se aos enxadristas que dispõe de material (jogo de peças oficial e relógio de xadrez) que os levem 

para uso durante a competição; 

iii) As inscrições poderão ser feitas no local da competição das 18h as 19h:00min do dia 04/03 (horário 

que será cumprido rigidamente), direto com a organização. As mesmas terão o valor de : 

 R$ 20,00 (Enxadristas em geral); 

 R$ 10,00 (Enxadristas menores de 18 anos, estudantes e mulheres) 

9) Tolerância e Bye Ausente 

Será tolerado atraso de até 30 min após o início das rodadas. Será permitido bye ausente com 0,5 pontos 

apenas na primeira rodada, se solicitado até 10 minutos antes do emparceiramento da 1º rodada. 

10) Comitê de Apelação e Recurso 

Comitê: Constituído de um presidente, dois membros titulares e dois suplentes eleitos no Congresso 

Técnico;  

Recurso:  Reclamação relacionada com o desenvolvimento do torneio. Deverá ser formulada por escrito e 

entregue ao árbitro principal, no prazo máximo de 15 minutos após o término da rodada de ocorrência do 

fato. Da decisão do árbitro cabe recurso ao comitê de apelação, obedecendo o ritual estabelecido pela FIDE. 

Para solicitar recurso deve ser recolhida a taxa de R$ 50,00 reais ao diretor do torneio, que será devolvida 

ao reclamante em caso de decisão do Comitê que lhe seja favorável, ou ainda que o Comitê considere justa 

a sua motivação 

11) Considerações Especiais 

i) Durante a partida é proibido ao jogador portar celular e/ou outro meio eletrônico de comunicação, ou 

qualquer outro dispositivo capaz de sugerir-lhe lances no ambiente de jogo. Se for evidente que o jogador 

trouxe tais dispositivos para o ambiente de jogo, deverá perder a partida. O oponente deverá vencer. Será 

permitido entretanto armazenar o telefone celular em uma bolsa de propriedade do jogador, contudo, o 

mesmo está proibido de carregar a bolsa tendo consigo o aparelho sem a permissão do árbitro, será 

permitido ainda guardar os aparelhos junto a organização; 

ii) Os jogadores deverão portar caneta e zelar pela correta anotação das súmulas; 

iii) Durante a rodada será proibido ao jogador se ausentar do ambiente de jogo sem a permissão do 

árbitro; 

iv) Será expressamente vedado o consumo de bebida alcoólica e fumo dentro da área de jogo; 



 

 

v) O ambiente de jogo é composto pela área de jogo, banheiros, área do café e água, área reservada para 

fumantes e halls de ligação entre essas áreas. A área de jogo é o lugar onde as partidas da competição 

serão disputadas; 

vi) No torneio será aplicado o Apêndice G das Leis de Xadrez da FIDE, atualmente em vigor.  

12) Contatos 

 

Marcos Paulo Monteiro 

email: monteiro_eletro@hotmail.com 

fone: (96) 991153457 

13) Disposições Finais 

 

 Os casos omissos a esse regulamento serão decididos pela direção do torneio. A inscrição no 

torneio implica plena aceitação desse regulamento. 

 

                                           

    Marcos Paulo Monteiro 

Diretor da Competição 


