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REGULAMENTO GERAL do II Festival de Xadrez Itaipu Binacional

ART. 1.º - Este é o regulamento geral para a disputa do II Festival de Xadrez Itaipu Binacional.
ART. 2.º - O II Festival de Xadrez Itaipu Binacional será disputado em duas fases, três classificatórias e uma final.
2..1 – As classificatórias serão torneios independentes, com premiação aos: campeão, vice-campeão, 3º lugar, destaque feminino, 
destaque sub 18 e destaque idoso (60+) e homenagearão Ciudad del Este , Cidade de Foz do Iguaçu, e Cataratas do Iguaçu.

I – Dos torneios relâmpagos classificatórios
ART. 3º - Na fase classificatória constituída dos 3 torneios relâmpagos, independentes, mas que também classificarão 18 atletas 
para o torneio de Xadrez rápido Grande Prêmio Itaipu Binacional que acontecerá na plataforma chess.com, com os 
classificados, inscritos e convidados.
3.1 Para os torneios relâmpago não será cobrada taxa de inscrição.
3.2. O ritmo de jogo relâmpago será 3’+1’’, sistema suíço até 400 participantes, ou arena 401 ou mais participantes.
3.3. Após uma hora Arena ou 11 Rodadas suíço os 14 melhores classificados mais o melhor idoso e a melhor feminina farão  um 
match, com câmeras abertas sendo sorteados os confrontos.
3.3.1 O sorteio será realizado para a primeira partida do math onde os jogadores do Pote A enfrentarão os do Pote B;
3.3..2. A ordem do sorteio também será a ordem do jogo, então a primeira dupla sorteada será a do JOGO 1, a segunda sorteada o 
JOGO 2 e assim sucessivamente até o JOGO 8.
3.3.3 A sequência do torneio se dará conforme tabela abaixo:

Jogo 9 Vencedor do jogo 1 x vencedor do jogo 8
Jogo 10 Vencedor do jogo 2 x vencedor do 7
Jogo 11 Vencedor do jogo 3 x vencedor do jogo 6
Jogo 12 Vencedor do jogo 4 x vencedor do jogo 5
Os vencedores voltarão a ser sorteados num pode único, o primeiro sorteado joga de brancas contra o segundo sorteado 
(jogo 13), e o terceiro sorteado joga de brancas contra o quarto sorteado (jogo 14), os perdedores fazem o jogo 15 para 
decidir terceiro e quarto lugar; os vencedores fazem jogo 16 para decidir o campeão é o vice-campeão

3.3.4 a partir da 5ª colocação seguirá pelo número total de pontos no torneios; depois a classificação anterior no mesmo torneio,
3.4 Cada confronto terá 2 partidas 3”+1” e caso termine empatado haverá uma partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte 
Súbita com cores sorteadas. (5 minutos para as brancas x 4 minutos negras, sem incremento) onde as brancas têm obrigação de 
vencer, o vencedor segue para as quartas de final, semi-final e final.
3.5 Serão premiados com troféu para o campeão, medalhas para 2º lugar, 3º lugar, destaque feminino, destaque sub 18 e destaque 
idoso (60+)
3.6. Estarão classificados para a fase final do II Festival de Xadrez Itaipu Binacional os seis melhores colocados.
Atenção a premiação não importa em classificação para as finais, apenas os 6 primeiros colocados irão para o Torneio de Xadrez 
Rápido Grande Prêmio Itaipu Binacional. Caso algum dos classificados decline a vaga vai para o próximo.
3.7 Data e horário
3.7.1 Quinta-feira - 25 de fevereiro 2021 as 09h30min Prêmio  Ciudad del Este
3.7.2 Quinta-feira - 25 de fevereiro 2021 as 15hs00min Prêmio Cidade de Foz do Iguaçu 
3.7.3 Sexta-feira - 25 de fevereiro 2021 as 15hs00min  Prêmio Cataratas do Iguaçu,

I – Do torneio de xadrez rápido final
ART. 4.º -  O formato das finais do II Festival de Xadrez Itaipu Binacional será denominado GRANDE PRÊMIO ITAIPU 
BINACIONAL
4.1 Para o torneio rápido será cobrada uma taxa de inscrição de R$ 100,00 (cem reais).
4.1.1 São isentos da taxa de inscrição os classificados (18 atletas) nos torneios relâmpago cidade de Foz do Iguaçu, Ciudad Del 
Este e Cataratas do Iguaçu, integrantes do  II Festival de Xadrez Itaipu Binacional;
4.1.2 São isentos de taxa de inscrição os atletas titulados em Xadrez.
4.2. A primeira rodada inicia às 10h00min (horário de Brasília) do dia 28 de fevereiro de 2021;

4.2.1. O ritmo de jogo será 10’+10’’, dez minutos com dez segundos de incremento. 
4.2.2. A forma de disputa será em sistema suíço 6 rodadas, todas as partidas com câmeras abertas, ficando o total de

jogadores limitado em 40 atletas.
4.2.3 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.
4.2.4. Os critérios de desempate para o Sistema Suíço são os estabelecidos pelo chess.com 

a) Pontuação individual total;
b) Sonneborn-berger;

http://fexpar.com.br/ii-festival-de-xadrez-itaipu-binacional/
http://fexpar.com.br/
http://fexpar.com.br/
http://fexpar.com.br/
http://fexpar.com.br/
http://fexpar.com.br/
http://fexpar.com.br/


c) Rating Chess.com ao final do torneio;
d) Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5 minutos x 4 minutos) onde as brancas têm

obrigação de vencer. (cores sorteadas)

ART. 6.º – A Coordenação dos Torneios do II Festival de Xadrez Itaipu Binacional será de responsabilidade da equipe de 
organização da FEXPAR.
ART. 7º – Serão obedecidas as regras da plataforma chess.com para questões de arbitragens e banimentos.
ART. 8º – 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. 9º – Não serão permitidas 'takebacks' ou voltas de lance devido 'mouseslip' ou erros de mouse.
ART. 10 – Não é permitido ao jogador o auxílio de outros jogadores, engines ou programas durante toda a competição.
ART. 11 – Da premiação:
11.1. Todos os participantes on-line receberão certificado de participação virtual (em pdf)
11.2. Os 3 primeiros colocados receberão troféus de acordo com sua classificação.
11.3. Receberão medalhas de acordo com a classificação:

Do 4º ao 7º lugares,  Melhor atleta Feminina, Melhor atleta com menos de 18 anos, Melhor atleta com mais de 60
11.4. Receberão prêmios:

campeão assinatura diamante do chess.com por 3 meses
vice-campeão Curso gambito da dama do GM Krikor
3º lugar Curso Sistema London  GM Krikor
4º ao 7º Livros de xadrez
melhor feminina
melhor sub 18
melhor idoso (60+)

11.5 Todos os inscritos residentes em Foz do Iguaçu concorrerão a brindes oferecidos pelos patrocinadores

ART. 12 - Os Painéis de discussão com a temática Xadrez e o impacto da internet, Torneio de Xadrez Escolar SESC online e
Torneio de Xadrez Itaipu Energia Além da Visão – Dv -  2021 e desafio binacional são também integrantes do II Festival de 
Xadrez Itaipu Binacional e terão regulamento próprio.
ART. 13 - Os jogadores que procederem a sua inscrição neste evento estão de pleno acordo com o regulamento da competição.
ART. 14 – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação.

Foz do Iguaçu, 09 de Fevereiro de 2021.


