REGULAMENTO
Campeonato Sergipano Absoluto de
Xadrez 2013

REALIZAÇÃO: FEDERAÇÃO SERGIPANA DE XADREZ (FSX)
LOCAL E CRONOGRAMA
FASE SEMIFINAL DO SERGIPANO ABSOLUTO (válida para rating FSX)
Local: Colégio Arquidiocesano
Data: 8 a 10 de novembro de 2013
Congresso Técnico: 18h30
1ª. Rodada: 19h15
Horário de confirmação de presença: 18 as 18h30 do dia 8 de novembro. Após
esse horário, o enxadrista será EXCLUÍDO da competição.
ETAPA FINAL DO SERGIPANO ABSOLUTO (válida para rating FSX E CBX)
Local: a definir
Datas: 29, 30 de novembro e 1 de dezembro, com primeira rodada prevista para as
19h do dia 29/12/2013.
IMPORTANTE: os jogadores comparecer a presença da arbitragem até as 18h30 do
dia 29/11, sob pena de exclusão.
IMPORTANTE: OS CLASSIFICADOS DIRETAMENTE PARA A ETAPA
FINAL DO SERGIPANO DEVERÃO PAGAR A TAXA DE INSCRIÇÃO ATÉ
O DIA 9 (NOVE) DE NOVEMBRO.
CASO NÃO HAJA ESSE PAGAMENTO ATÉ ESTA DATA, AS VAGAS
SERÃO DESTINADAS PARA A DISPUTA DA ETAPA SEMIFINAL.

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
Estão classificados para a Semifinal do Sergipano 2013: jogadores com rating
FIDE cadastrados pela UF Sergipe, os vinte melhores da Lista de Rating da FSX de
novembro/2013; o campeão geral e vice-campeão das seguintes competições de
2013: Copa Tiradentes, Campeonato Sergipano Rápido, Zonal Sergipe e Sergipano
Feminino; os campeões das categorias sub 10/12/14/16/18, masculino e feminino, da
Copa Arqui, Jogos Escolares TV Sergipe e Copa Pérola; os campeões das categorias
A e B, masculino e feminino, dos Jogos da Primavera; os classificados nos II e III
Torneios Despertar; e vagas VIP concedidas pela FSX.
Estão classificados diretamente para a Final do Sergipano: i) Campeão Sergipano
Absoluto de 2013, ii) o enxadrista cadastrado pela UF Sergipe com maior rating
FIDE; na lista de novembro/2013; iii) o enxadrista cadastrado pela UF Sergipe com
maior rating CBX, na lista de novembro de 2013, iv) o maior rating da FSX, na lista
de novembro/2013.
TAXA DE INSCRIÇÃO: R$ 20,00 (vinte reais).
Importante: o jogador classificado para a fase FINAL precisa estar em dia com a
anuidade perante a CBX até antes do início da primeira rodada, podendo ser paga
diretamente à FSX que fará o repasse, via boleto bancário, para a CBX.

PREMIAÇÃO PARA A ETAPA FINAL
1º lugar: troféu
2º lugar: troféu
3º lugar ao 6º lugar: medalha

DADOS TÉCNICOS
ETAPA SEMIFINAL
a) Sistema de disputa: Suiço em 6 (seis) rodadas.
b) Tempo de reflexão: 59 minutos, regido pelas regras do Xadrez Rápido.
c) Os 2 (dois) melhores colocados se classificam para a etapa Final do Sergipano
Absoluto.
Essa quantidade de vagas destinadas à Semifinal poderá aumentar se um
enxadrista classificado para a Final não confirmar participação até o dia 9/12,
ou se um mesmo jogador estiver classificado por dois ou mais critérios.
d) Critério de desempate (somente será aplicado em caso de empate na última vaga):
duas partidas relâmpago de 5 minutos + 3 segundos. Persistindo o empate:
armagedon de 5 minutos por 6 minutos.

ETAPA FINAL DO SERGIPANO ABSOLUTO
a) Essa etapa da competição é regida pelas normas da FIDE para Xadrez Pensado e,
supletivamente, por este regulamento.
b) Sistema de disputa: Schuring com 6 participantes (ou até 4 jogadores)
IMPORTANTE: se houver desistência, será jogada esta fase da competição com
o novo número de participantes, até o limite mínimo de quatro jogadores.
c) Ritmo de Jogo: 1h30 + 30s com relógio digital.
d) Programa de emparceiramento: Swiss Perfect.
e) Critérios de desempate do Campeão Sergipano: duas partidas extras de 15m+5seg;
duas partidas extras de 5m+3seg, e armagedon de 5m x 6m (nessa ordem sucessiva)
Demais colocações: Sonnenborg Berger

NORMAS ESPECÍFICAS
a) Haverá tolerância de 15 (quinze) minutos para atraso do participante, contado a
partir do início da rodada.
b) O enxadrista faltante a qualquer rodada será excluído do torneio.

Menores de idade devem ser acompanhados por pessoa
responsável durante toda a realização do evento.
Os casos omissos serão resolvidos pela FSX.

