
4º OPEN VICENTINO DE XADREZ 

DIA: 22/08/2021 

INSCRIÇÕES GRATUITAS. 

 

Como se inscrever? Antecipadamente pelo email xadrezvicentino@gmail.com até o 

dia 18/08 as 23h ou até atingirmos o limite máximo de participantes. No email o atleta 

deve informar nome completo, data de nascimento e cidade de residência.  

Onde será o torneio?  Hotel Montrey – Rua Frei Gaspar, 133 – Centro -  São Vicente 

(SP).  

Horário: Congresso técnico as 9:45h e início da rodada as 10h. 

Ritmo de jogo: 21 minutos 

 

Premiação:  Absoluto – 1º ao 5º lugar // Feminino: 1º ao 3º lugar c/ troféus 

Sub-18 anos: 1º ao 3º lugar c/ troféus 

 Sub-14 anos: 1º ao 3º lugar c/ troféus 

 Sub-12 anos: 1º ao 3º lugar c/ troféus 

Pedimos aos atletas que levem relógio e jogo de peças. 

Protocolos combate ao COVID-19: Todos os atletas devem utilizar máscaras mesmo se 

já vacinados, as mesas serão dispostas com pelo menos 1,5 metro de distância, a 

organização disponibilizará álcool em gel para os atletas. Pedimos que não vem 

acompanhantes para não gerar aglomeração. Somente atletas poderão acessar a área de 

competição. 

 

Realização                                                   Apoio: 
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Regulamento 4º Open Vicentino de Xadrez. 

  

INSCRIÇÕES GRATUITAS (s/ taxa de inscrição): Antecipadamente 

pelo email xadrezvicentino@gmail.com até o dia 18/08 as 23h ou até 

atingirmos o limite máximo de participantes. No email o atleta deve 

informar nome completo, data de nascimento e cidade de residência.  

Onde será o torneio?  Hotel Montrey – Rua Frei Gaspar, 133 – Centro -  São 

Vicente (SP).  

Horário: Congresso técnico as 9:45h e início da rodada as 10h. 

Ritmo de jogo: 21 minutos 

 

Os competidores serão dispostos nas respectivas categorias de acordo com o 
ano de nascimento 

  

Portanto: 

Nascidos em 2003 ou anterior a isso -> Adulto (Absoluto ou Feminino) 

Nascidos  em 2004, 2005, 2006, 2007 -> sub 18 

Nascidos em 2008, 2009 -> sub 14 

Nascidos em 2010 em diante -> sub 12 

  

O sistema de partidas será o suíço com 5 rodadas, com ritmo de 21 minutos 
para cada jogador sem acréscimos. 

Os emparceiramentos de partidas serão dois, sendo um para os adultos e outro 
para as categorias menores de idade. 

Os menores de idade jogarão todos juntos porém suas premiações serão 
separadas pelas respectivas categorias. 

Haverá a liberdade para os menores de idade se inscrever na categoria dos 
adultos, porém estará disputando apenas a premiação dos adultos. 

Os critérios de desempate adotados serão, nessa ordem, milésimos medianos, 
milésimos totais e progressivo. 

Dois lances irregulares levam a derrota automática da partida. 

Casos omissos a esse regulamento serão decididos pela arbitragem e 
comissão organizadora do torneio. 
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Confirmação presencial de inscrição no dia do torneio dàs 09h30 às 09h40 

Pedimos aos jogadores para levar jogo de peças e relógios por gentileza. 

 

Premiação:  Absoluto – 1º ao 5º lugar // Feminino: 1º ao 3º lugar c/ 

troféus 

Sub-18 anos: 1º ao 3º lugar c/ troféus 

 Sub-14 anos: 1º ao 3º lugar c/ troféus 

 Sub-12 anos: 1º ao 3º lugar c/ troféus. 

Pedimos aos atletas que levem relógio e jogo de peças. 

Protocolos combate ao COVID-19: Todos os atletas devem utilizar 

máscaras mesmo se já vacinados, as mesas serão dispostas com pelo menos 

1,5 metro de distância, a organização disponibilizará álcool em gel para os 

atletas. Pedimos que não vem acompanhantes para não gerar aglomeração. 

Somente atletas poderão acessar a área de competição. 

Casos omissos neste regulamento são definidos pela organização do 

evento. 

 

Realização 

 

 

Apoio 

 

 


