
CLUBE DE XADREZ DE CURITIBA

CIRCUITO DE TORNEIOS INTERNOS 2012

REGULAMENTO GERAL

O circuito de torneios internos do Clube de Xadrez de Curitiba contará, no ano de 2012,  com 20 a 22 
etapas, todas de xadrez rápido, observadas as regras específicas da modalidade.

1. As etapas serão realizadas no período de janeiro a novembro,  em datas a serem previamente 
divulgadas pelo sítio eletrônico do CXC (www.cxc.org.br);

2. As etapas de xadrez rápido (15 minutos com seis segundos de incremento nos relógios digitais e 21 
minutos nos relógios analógicos, por jogador) iniciarão às 15:00 horas e terão o seguinte número de 
rodadas:  até 6 participantes,  Schuring em turno único;  de 7 a 30 participantes, suíço em cinco 
rodadas; com 31 ou mais participantes, Suíço em 6 rodadas. O número de rodadas poderá ser 
alterado em situações, como será o caso da 1ª etapa (a coincidir com o aniversário do CXC);

3. As inscrições para cada etapa serão efetuadas no local, ao custo de R$ 10,00 (dez reais) para 
sócios  em  dia,  menores  e  mulheres,  e  R$  20,00  (vinte  reais)  para  não  sócios,  podendo  ser 
concedido,  a  critério  da  Direção,  desconto  para  delegações de outros  municípios;  Tais  valores 
poderão ser alterados proporcionalmente à premiação.

4. Em cada etapa haverá premiação em espécie para os três melhores colocados no geral, para os 
dois melhores colocados da categoria amador (entendendo-se amador segundo o critério utilizado 
no Campeonato Brasileiro da categoria, isto é, jogadores sem rating, com rating FIDE abaixo de 
2000 e rating CBX abaixo de 2100) e, havendo ao menos três jogadoras, para a campeã feminina;

5. A premiação total  por etapa será,  em princípio,  de R$ 200,00,  exceto nas seguintes hipóteses: 
quando a arrecadação da etapa for inferior a esse valor, caso em que o prêmio será limitado ao 
valor arrecadado; se houver patrocínio específico para a etapa em valor superior ao indicado; se for 
noticiado valor superior com anterioridade.

6. Para a classificação final do circuito serão somadas as pontuações obtidas em cada etapa, a ser 
apurada conforme indicado ao final;

7. Para a classificação final serão consideradas, no máximo, 18 etapas. Assim, se um atleta disputar 
mais que 18 etapas, poderá descartar aquelas em que acumulou menos pontos;

8. Em caso de empate na colocação final (soma de até 18 etapas), o desempate será feito da seguinte 
forma: somatória total (até 22 etapas, se realizadas); maior número de primeiros lugares; maior 
número de segundos lugares; maior número de terceiros lugares; maior número de pontos totais 
conquistados (ou seja, sem a inclusão dos bônus de etapa); sorteio.

9. O campeão do Circuito CXC 2012 ganha vaga para o Torneio da Turma Especial 2013.

Os casos omissos serão decididos pela Direção.



Pontuação por etapa:

Em cada etapa serão atribuídas aos jogadores as seguintes pontuações e bonificações:

a) 2 pontos pela participação;

b) bônus de pontuação, obtido pela fórmula: P x 10 / N, onde P é o número de pontos obtidos e N o 
número de rodadas (do torneio, não só as efetivamente jogadas!);

c) bônus de vitórias, obtido pela fórmula: 3 x V, onde V é o número de vitórias (inclusive por WO, 
excluídos os pontos obtidos como bye);

d) bônus de empates, obtido pela fórmula: 1 x E, onde E é o número de empates (excluídos os 
pontos obtidos como bye ausente);

e) bônus de colocação, dependentes do número de participantes na etapa, assim distribuídos:

e.1) até cinco jogadores: 4 pontos para o 1º colocado;

e.2) de 6 a 10 jogadores: 6 pontos para o 1º colocado, 3 para o 2º e 1 para o 3º;

e.3) de 11 a 20 jogadores: 9, 6, 4, 3, 2, 1;

e.4) de 21 a 30 jogadores: 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2, 1;

e.5) 31 ou mais jogadores: 25, 21, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 3, 2,1;

Não haverá outros bônus a serem distribuídos,  sendo a pontuação final  da etapa a  soma das 
obtidas nos itens “a”, “b”, “c”, “d” e “e”.
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