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Memorial Hermes Kaminski 2020 

 
Data: 26/09/2020 e 27/09/2020 

Inscrições: Serão feitas somente via formulário.Até as 8h30 do dia 26/09.  

 
REGULAMENTO GERAL 
Memorial Hermes Kaminski 2020 

 

ART. 1.º - Este é o regulamento geral para a disputa do Memorial Hermes Kaminski 2020. 
 
ART. 2.º - O Memorial Hermes Kaminski 2020 será disputado em três fases, duas classificatórias e uma final. 
 
ART. 3º - A primeira classificatória para a final do Memorial Hermes Kaminski 2020 acontecerá de maneira presencial, com peças, tabuleiro e 
relógio, para jogadores de Guarapuava e região, respeitando todas as orientações do município de Guarapuava no que diz respeito ao COVID -
19. Não sendo possível realizar as partidas de maneira tradicional (mesmo com luvas e máscara) os participantes disputaram o evento com seus 
aparelhos celulares, mantendo a distância mínima exigida e com supervisão da equipe de arbitragem.  
 
 3.1. O ritmo de jogo será 10’+10’’. Local de jogos: Ginásio Municipal de Esportes Joaquim Prestes. 
  
 3.2. A forma de disputa será em sistema suíço ou schuring, conforme o número de participantes: 
  I- Match de 02 partidas, no caso de 02 participantes; 
  II- Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno e returno, no caso de 03 ou 04 participantes; 
  III - Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno único, no caso de 05 a 08 participantes; 
  IV- Sistema Suíço em 05 rodadas no caso de 09 a 12 participantes: 
  V- Sistema Suíço em 06 rodadas no caso de 13 a 20 participantes ou mais. 
  VI- Nas competições disputadas pelo Sistema Suíço, fica estabelecido para fins de emparceiramento, que na última rodada 
não serão levadas em conta as cores das rodadas anteriores. 
  
 3.3. Os critérios de desempate para o Sistema Suíço: 
  a) Pontuação individual total; 
  b) Confronto Direto (resultado do confronto entre os enxadristas com a mesma pontuação); 
  c) Buchholz (com descarte apenas do pior resultado); 
  d) Buchholz totais; 
  e) Sonneborn-berger; 
  f) Arranz System; 
  g) Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5 minutos x 4 minutos) onde as brancas têm obrigação de 
vencer. 
 
 3.4. Os critérios de desempate para o Sistema Schuring: 
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  a) Pontuação individual total; 
  b) Confronto direto (resultado do confronto entre os enxadristas com a mesma pontuação); 
  c) Sistema Koya 
  d) Maior número de vitórias (considerando w.o); 
  e) Sonneborn-berger; 
  f) Arranz System; 
  g) Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5 minutos x 4 minutos) onde as brancas têm obrigação de 
vencer. 
 
 3.5. Estarão classificados para a fase final do Memorial Hermes Kaminski 2020 para enfrentar os Grandes Mestres, o melhor colocado 
sub 18, a melhor colocada feminino e os dois primeiros colocados gerais (após exclusão do melhor sub 18 e melhor feminino), caso não haja 
jogadores nas categorias , sub 18 e feminino, classificam-se os melhores 4 melhores do geral. 
 3.6. Os classificados desse torneio jogarão a final no mesmo local da competição, onde terão à disposição todos os materiais 
necessários para a fase seguinte. 
 3.7 Data e local: o torneio terá início as 9h00min em Guarapuava. 
 
ART. 4.º - A segunda classificatória do Memorial Hermes Kaminski 2020 será realizada em duas etapas, ambas no formato online através da 
plataforma chess.com. 
 4.1. A primeira etapa inicia às 9h00min (horário de Brasília); 
  4.1.1. Com ritmo de jogo de 3’+1’’ disputado em sistema Suíço de 11 rodadas. 
  4.1.2. Estarão classificados para a segunda etapa: as 02 melhores femininas, os 02 melhores sub 18 e os 20 melhores 
absoluto (após exclusão dos 2 melhores sub 18 e 2 melhores feminino). 
 4.2. A segunda etapa será realizada de maneira eliminatória, onde os 24 jogadores serão sorteados para se enfrentarem em um match 
de 2 partidas (uma partida de cada cor) e caso haja empate será realizada uma terceira partida, que será de xadrez relâmpago no sistema Morte 
Súbita (5 minutos x 4 minutos) onde as brancas têm obrigação de vencer, para essa partida haverá sorteio de cores. 
  4.2.1. Será realizado um sorteio para definir os confrontos. Os jogadores serão divididos em dois portes: Pote A e Pote B. 
  4.2.2. A divisão dos potes será da seguinte maneira: Pote A com do 1º ao 10º dos melhores do absoluto, o melhor sub 18 e a 
melhor feminina. O Pote B com o 11º ao 20º do absoluto, o segundo melhor sub 18 e a segunda melhor feminina. 
  4.2.3. Para a disputa de matches é obrigatório o uso de câmeras abertas, para que os árbitros e o público, possa observar os 
jogadores durante suas partidas. 
  4.2.4. Caso um jogador se recuse ou não consiga se conectar, dentro de um tempo determinado pela organização, o mesmo 
não poderá jogar o match. 
 4.3. Estarão classificados para a final do Memorial Hermes Kaminski 2020 os 12 vencedores dos seus matchs eliminatórios. 
  
ART. 5.º - O formato das finais do Memorial Hermes Kaminski 2020 será pela forma de Copa Eliminatório.  
  
 5.1. Da forma de disputa: 
  5.1.1. Toda a fase final é disputada de maneira eliminatória, onde os 32 jogadores serão sorteados para se enfrentarem em 
um match de 2 partidas (uma partida de cada cor) com o tempo de reflexão de 15’+10 e caso haja empate será disputada uma partida extra de 
xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5 minutos x 4 minutos) onde as brancas têm obrigação de vencer. 
  5.1.2. Será realizado um sorteio dos classificados para definir os confrontos contra os Grandes Mestres, onde estes serão 
classificados de acordo com seu rating FIDE.  
  5.1.3. Os classificados serão sorteados da seguinte forma: o primeiro sorteado joga contra o 1º Grande Mestre (JOGO 1), o 
segundo sorteado enfrenta o 2º Grande Mestre (JOGO 2) e assim sucessivamente.  



____________________________________________________________________ 

                                     

  
____________________________________________________________________ 

 
  5.1.4. O duelo entre Grandes Mestres e classificados acontecerá às 15h.  
  5.1.5 A sequência do torneio se dará conforme tabela abaixo, sempre com horário de Brasília: 
 
 
 
   
 
 
 

as partidas da fase final do Memorial  5.2. Todas 
Hermes Kaminski 2020 terão que ser jogadas com câmeras 
abertas, para que os árbitros e o público, possa observar os 
jogadores durante suas partidas. 
 5.3. Caso um jogador se recuse ou não consiga se 
conectar, dentro de um tempo determinado pela organização, o 
mesmo não poderá jogar o match. 
 
ART. 6.º- O campeão do Memorial Hermes Kaminski 2020 jogará 
no dia 03/10/2020 um desafio de campeões, que será contra o 

Memorial Hermes Kaminski de 2019, MI Campeão do 
Roberto Junio Molina. A partida acontecerá no chess.com 
com transmissão ao vivo direto de Guarapuava, onde o MI Molina 
estará in loco. 
 
ART. 7.º – A Coordenação do evento do Memorial 
Hermes Kaminski 2020 será de responsabilidade da equipe de 
organização da FEXPAR. 
 
ART. 8º – Serão obedecidas as regras da plataforma 
chess.com para questões de arbitragens e banimentos.  
 
ART. 9º – A conexão com a internet e sua estabilidade é de inteira 
responsabilidade do jogador, não tendo a organização nenhuma responsabilidade com possíveis quedas de conexão. 
 
ART. 10º – Não serão permitidas 'takebacks' ou voltas de lance devido 'mouseslip' ou erros de mouse.  
 
ART. 11º – Não é permitido ao jogador o auxílio de outros jogadores, engines ou programas durante toda a competição.  
 
ART. 12º – Da premiação: 
 

 12.1. Todos os participantes on-line receberão certificado de participação virtual (em pdf) 

 12.2. Os quatro primeiros colocados da final receberão prêmio em dinheiro conforme tabela a seguir: 

 

Dia 26 às 17h Oitavas de Final 

JOGO 17 vencedor o JOGO 1 vs vencedor do JOGO 16 

JOGO 18 vencedor o JOGO 2 vs vencedor do JOGO 15 

JOGO 19 vencedor o JOGO 3 vs vencedor do JOGO 14 

JOGO 20 vencedor o JOGO 4 vs vencedor do JOGO 13 

JOGO 21 vencedor o JOGO 5 vs vencedor do JOGO 12 

JOGO 22 vencedor o JOGO 6 vs vencedor do JOGO 11 

JOGO 23 vencedor o JOGO 7 vs vencedor do JOGO 10 

JOGO 24 vencedor o JOGO 8 vs vencedor do JOGO 9 

Dia 26 às 19h Quartas de final 

JOGO 25 vencedor o JOGO 17 vs vencedor do JOGO 24 

JOGO 26 vencedor o JOGO 18 vs vencedor do JOGO 23 

JOGO 27 vencedor o JOGO 19 vs vencedor do JOGO 22 

JOGO 28 vencedor o JOGO 20 vs vencedor do JOGO 21 

Dia 27 às 09h Semifinal 

JOGO 29 vencedor o JOGO 25 vs vencedor do JOGO 28 

JOGO 30 vencedor o JOGO 26 vs vencedor do JOGO 27 

Dia 27 às 11h Final 

JOGO 31 perdedor o JOGO 29 vs perdedor do JOGO 30 

JOGO 32 vencedor o JOGO 29 vs vencedor do JOGO 30 
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 12.3. Os 8 primeiros colocados receberão troféus de acordo com sua classificação. 
 12.4. O campeão do desafio receberá um troféu 
 
ART. 13º - Os jogadores que procederem a sua inscrição neste evento estão de pleno acordo com o regulamento da competição. 
 
ART. 14º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação.  
 
 

Curitiba, em 17 de Setembro de 2020. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campeão R$ 2000,00 

Vice-campeão R$ 1000,00 

3º colocado R$ 600,00 

4º colocado R$ 400,00 


