
Regulamento  

Circuito CXSP Virgílio Ribeiro – 2020 
  

       Pelo quarto ano seguido, o CXSP homenageará a memória de Virgílio Agostinho 

Ribeiro, nosso saudoso funcionário por 57 anos, com um torneio de xadrez rápido de 11 

etapas classificatórias e uma final. 

      Além da homenagem, o circuito também definirá o Campeão de partidas rápidas do 

Clube de Xadrez São Paulo no ano de 2020, que será o associado com a maior 

pontuação nas etapas classificatórias. Para ter direito ao título, o associado deverá estar 

em dia com as mensalidades até o mês da 11ª etapa. Se dois ou mais associados 

terminarem as onze etapas com o mesmo número de pontos acumulados, o desempate 

será o mesmo usado para a convocação para a etapa final, descrito adiante.  

  

  Os torneios de janeiro a novembro serão abertos a sócios e não sócios. Os pontos 

obtidos (somatória dos pontos das partidas de cada jogador) em cada etapa serão 

somados para compor a classificação geral do circuito.  

         Do último torneio, em dezembro, poderão participar apenas 10 jogadores, 

classificados de acordo com os critérios descritos no regulamento da etapa final.  

Local de disputa de todas as etapas:  

Clube de Xadrez São Paulo Rua Araújo, 154 ‐  3º andar – Centro – São Paulo – SP – 

CEP 01220‐ 020  

Arbitragem: Anderson Willians, ou outro, definido pelo CXSP. 

  

Regulamento de cada etapa classificatória (da 1ª à 11ª etapa) 

Premiação: Serão distribuídos R$ 1.200 (hum mil e duzentos reais) em prêmios, de 

acordo com a tabela abaixo: 

  

Colocação               Premiação  

1º              R$ 200,00 

2º              R$ 150,00 

3º              R$ 120,00 

4º              R$ 100,00 

5º              R$ 80,00 

6º              R$ 70,00 

7º              R$ 60,00 

8º              R$ 50,00 

9º              R$ 50,00 

 

Melhor Veterano (acima 60 anos) 

(Nascidos antes de 1 Jan 1960)              R$ 80,00 

 

Melhor Juvenil ( abaixo de 20 anos) 

(Nascidos a partir de 01. Jan. 2000)              R$ 80,00 

 

Melhor Feminino              R$ 80,00 

 

Melhor Sócio em dia do CXSP              R$ 80,00 



 

Obs. 

 

1- Para um jogador obter a premiação por categoria a mesma precisará no minimo 

dois jogadres. (Caso não tenha o numero suficiente de jogadores, essa categoria 

sera excluida da etapa); 

 

2- Se um jogador obtiver um premiação por categoria igual ou superior a sua 

colocação final, prevalecerá a premiação correspondente a sua categoria, caso a 

mesma tenha um numero minimo de 2 jogadores ; 

 

 

 

Horário:  

 14 h: Início da primeira rodada. 

  

  

 Sistema de jogo:  

Da 1ª à 11ª etapa, o torneio será disputado em 7 rodadas, pelo sistema suíço, com o 

ritmo de 15 minutos + 3 segundos de acréscimo por lance.  

Será usado o rating FIDE rápido para fazer o emparceiramento.  

  

Critérios de Desempates  

  

a) Confronto Direto  

b) Buchholz com corte do pior resultado  

c) Buchholz Totais  

d) Sonneborn Berger  

 e) Maior nº de vitórias  

  

  

Inscrições: 

 As inscrições devem ser feitas na sede do CXSP ou, até o dia anterior à etapa, através 

do email contato@cxsp.com.br. No dia do evento, a inscrição somente poderá ser feita 

na sede do Clube, a partir das 13 h. No dia do evento, a primeira rodada será 

emparceirada às 13h45, incluindo apenas os jogadores que já tiverem confirmado sua 

inscrição.  

O jogador que se inscrever nesse momento entrará no torneio na segunda rodada com 

meio ponto. A confirmação da inscrição acontece com o pagamento da taxa, que pode 

ser feito de duas maneiras:  

• Na sede do CXSP, durante o horário de funcionamento normal do clube;  

• Depósito na conta corrente do Clube de Xadrez São Paulo: Banco Itaú (341), agência 

0553, conta  

 

12640‐ 0, CNPJ 62.107.388/0001‐ 81.  

O comprovante de pagamento deve ser enviado para contato@cxsp.com.br ou 

apresentado na sede do CXSP dentro do prazo previsto.  

Inscrições (Valores) 



 

Sócios em Dia. R$ 30,00 

 

Sub 8,10,12 e 14 R$ 30,00 

 

Demais. R$ 50,00 

 

GMs e MIs são isentos da taxa de inscrição, mas deverão confirmar sua participação até 

o dia anterior à etapa. Caso isso não aconteça, deverão pagar a inscrição como os 

demais jogadores. 

  

As inscrições serão limitadas aos 90 primeiros jogadores que confirmarem presença. 

  

Regulamento da Etapa Final 

(12ª Etapa) 

Estará classificado para disputar a 12ª etapa os 10 (dez) jogadores melhores 

classificados nas onze etapas anteriores, através da soma dos pontos obtidos nas partidas 

das etapas que cada jogador disputou. Portanto quem disputar mais etapas terá mais 

chances de se classificar para a final. Os dez classificados para a final não pagarão taxa 

de inscrição e todos receberão prêmio conforme tabela abaixo. Premiação: Serão 

distribuídos R$ 1.200 (hum mil e duzentos reais) em prêmios, de acordo com a seguinte 

tabela: 

  

Colocação              Premiação 

1º              R$ 200,00 

2º              R$ 180,00 

3º              R$ 160,00 

4º              R$ 140,00 

  

5º              R$ 120,00 

6º              R$ 100,00 

7º              R$ 90,00 

8º              R$ 80,00 

9º              R$ 70,00 

10º              R$ 60,00 

  

  

Horário: 14h: Início da primeira rodada.  

Sistema de jogo: O torneio será disputado em 5 rodadas, pelo sistema suíço, com o 

ritmo de 15 minutos + 3 segundos de acréscimo por lance. Será usado o rating FIDE 

rápido para fazer o emparceiramento.  

Critério de desempate  

 Se dois ou mais participantes terminarem as onze etapas classificatórias com o mesmo 

número de pontos acumulados, os critérios de desempate serão aplicados na seguinte 

ordem:  

1. Maior número de etapas disputadas;  



2. Melhor resultado individual nas etapas. Se os melhores resultados dos jogadores 

coincidirem, será considerado o segundo melhor resultado de cada, e assim, 

sucessivamente;  

3. Maior tempo de associação ao Clube de Xadrez São Paulo;  

4. Sorteio. 

  

 Inscrições:  

Não haverá taxa de inscrição para a etapa final. Até sete dias após a décima primeira 

etapa, o Clube divulgará a classificação final, listando os jogadores convocados, que 

terão, a partir da data da divulgação da lista, sete dias para confirmar sua participação na 

etapa final.  

Após esse prazo, os convocados que não tiverem confirmado perderão suas vagas e a 

lista será refeita com base na classificação geral. A confirmação de participação deverá 

ser feita na sede do CXSP ou através do email contato@cxsp.com.br. 

 


