REGULAMENTO GERAL DOS TORNEIOS DE TURMAS - 2010

1. Os torneios de turmas no CXC terão por finalidade o congraçamento de sócios e
não sócios em diferentes dias da semana, a divulgação do Clube, a manutenção
dos jogadores em atividade, a movimentação do rating interno e evolução técnica
dos participantes.
2. Os torneios serão classificados como da 2ª Turma, 1ª Turma e Especial, conforme
os critérios arrolados abaixo.
3. A 2ª Turma do CXC é formada pelos sócios sem rating, rating FIDE ou CXC abaixo
de 2.100, sendo vedada a participação de jogadores com rating superior a
qualquer dos limites referidos. Poderão participar não-sócios que se enquadrem
nesse critério.
4. A 1ª Turma do CXC é formada pelos sócios titulados pela FIDE (CM, MF, MI, GM,
WMF, WMI, WGM) OU com rating FIDE ou CXC igual ou superior a 2.100, além
dos classificados nos torneios da 2ª Turma, mais os três primeiros colocados no
circuito CXC e os dois melhores colocados da categoria amador do Circuito CXC e
até 4 convidados.
5. A participação de não sócios será permitida livremente nos torneios da 2ª e da 1ª
Turmas, observadas as regras constantes deste regulamento. Para jogar a
Especial será obrigatória a associação ao CXC.
6. O acesso de não sócios aos torneios da Turma Especial somente será admitido na
hipótese de convite pela Diretoria, com objetivo de qualificar a prova caso esta
seja realizada na forma de IRT (international rating tournament) ou ITT
(international title tournament).
7. Realizar-se-ão três torneios da 2ª Turma que classificarão para a 1ª Turma os
30% melhores colocados, admitidos até 3 suplentes no caso de desistências.
Dependendo da aceitação (sucesso) do sistema em 2011 a 2ª Turma poderá vir a
ser desdobrada (criando-se a 3ª Turma).
8. Será realizado apenas um torneio da 1ª Turma, que classificará os cinco
primeiros colocados para a Turma Especial, juntando-se ao campeão do Circuito
CXC 2010 e dois (no caso de IRT) a quatro convidados (no caso de ITT),

possibilidades a critério da diretoria em função dos autos custos regras da FIDE
para tais eventos.
9. O torneio da Turma Especial será realizado em dezembro e dará ao vencedor o
título de “Campeão do Clube de Xadrez de Curitiba”, além da premiação a ser
estipulada.
10. A inscrição nos torneios da 2ª e da 1ª Turmas custará R$ 10,00 para sócios em dia,
R$ 20,00 para mulheres e menores que não sejam sócios e R$ 30,00 para os
demais não sócios. No caso de participação de delegações vindas de outras
cidades, a critério da Diretoria poderá ser reduzido o valor da inscrição.
11. O tempo de reflexão dos torneios da 1ª e 2ª Turma será de 1 hora nocaute. Poderá
ser requerido bye ausente em qualquer rodada, ganhando-se meio ponto, desde
que avisado antes do emparceiramento da segunda rodada.
12. Casos omissos serão resolvidos pela diretoria.
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