
 

 

CLUBE DE XADREZ DE CURITIBA 

CIRCUITO DE TORNEIOS INTERNOS 2015 

TROFÉU LICURGO HOLZMANN 

REGULAMENTO GERAL 

O circuito de torneios internos do Clube de Xadrez de Curitiba contará, no ano de 2015, com até 15 etapas, 
todas de xadrez rápido e relâmpago, observadas as regras específicas da modalidade. 

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

2. O tempo de reflexão das Etapas de Xadrez Rápido serão em relógios eletrônicos, de 15 minutos por 
jogador com bônus de seis segundos por jogada e, em relógios analógicos, de 21 minutos por 
jogador. O tempo poderá ser reduzido em caso do aumento de rodadas pelo número de jogadores 
participantes. 

3. O tempo de reflexão das Etapas de Xadrez Relâmpago o tempo de reflexão será, em relógios 
eletrônicos, de 3 minutos por jogador com bônus de dois segundos por jogada e em relógios 
analógicos, de 5 minutos por jogador.  

4. As etapas iniciarão, para o Rápido às 15:00 horas e para o Relâmpago às 16:00. Terão, em 
princípio, o seguinte número de rodadas: até 6 participantes, Schuring em turno único; de 7 a 16 
participantes, suíço em cinco rodadas; com 17 ou mais participantes, Suíço em 6 rodadas; ficando a 
critério da Direção aumentar ou reduzir o número de rodadas em razão de fatos ocorridos, como 
atrasos ou participação de convidados; 

5. As inscrições para cada etapa serão efetuadas no local, sem custo para os sócios, sendo cobrado 
dos não sócios os valores fixados na chamada para a competição, e podendo ser concedido, a 
critério da Direção, desconto para delegações de outros municípios.  Excepcionalmente poderá 
haver cobrança, porém diferenciada aos sócios na hipótese de alguma Etapa valer Rating Fide. 

6. Não haverá premiação em espécie nas etapas, ressalvada alguma situação especial ou a obtenção 
de patrocínio específico para o Circuito ou para alguma etapa, o que sempre será comunicado 
antecipadamente por meio do sítio eletrônico do Clube; 

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

8. Para a classificação final serão consideradas, no máximo, 12 etapas. Assim, se um atleta disputar 
mais que 12 etapas, serão descartadas aquelas em que acumulou menos pontos; 

9. Em caso de empate na colocação final (soma de até 12 etapas), ambos os jogadores 
compartilharão a posição obtida, exceto para as dez primeiras colocações, para as quais, havendo 
necessidade, o desempate será feito da seguinte forma: somatória total (todas as etapas 
realizadas); maior número de pontos conquistados (pontos de partida); sorteio. 

10. O campeão do Circuito fará jus ao Troféu “Licurgo Holzmann” e ao título de Campeão do Circuito 
CXC de Xadrez Rápido 2015; O campeão do Circuito CXC de Relâmpago 2015, fará jus ao Troféu e 
ao título de Campeão do Circuito CXC de Relâmpago 2015. 

11. Os 08 jogadores mais bem colocados no Circuito (7 vagas do rápido e 1 do relâmpago), deixando 2 
vagas em aberta para indicação livre da Diretoria do Clube por questões comerciais. Não havendo 
indicação ficarão 8 vagas para o rápido e 2 vagas para o relâmpago. 

12.  (Caso consigamos viabilizar um Circuito de Xadrez Pensado, podemos indicar 3 jogadores pelo 
pensado, e 4 pelo rápido e 1 pelo relâmpago) 

Os casos omissos serão decididos pela Direção. 



 

 

Pontuação por etapa: 

Em cada etapa serão atribuídas aos jogadores as seguintes pontuações: 

Campeão: 25 pontos; 

Vice-campeão: 22 pontos; 

3º colocado: 20 pontos; 

4º colocado: 18 pontos; 

5º colocado: 16 pontos; 

6º colocado: 15 pontos; 

7º colocado: 14 pontos; 

8º colocado: 13 pontos; 

9º colocado: 12 pontos; 

10º colocado: 11 pontos; 

11º colocado: 10 pontos; 

12º colocado: 9 pontos; 

13º colocado: 8 pontos; 

14º colocado: 7 pontos; 

15º colocado: 6 pontos; 

16º colocado: 5 pontos; 

17º colocado: 4 pontos; 

18º colocado: 3 pontos; 

19º colocado: 2 pontos; 

20º colocado: 1 ponto; 

Não haverá outros bônus a serem distribuídos. 

 

Murilo Gimenez Salustiano 
 25 de abril de 2015 


