Semifinal da Região Sul (CBA) 2019
Regulamento Técnico

Art.1º Este regulamento técnico, específico para a Semifinal da Região Sul
(CBA)2019, torneio este que ocorrerá no 2º BEIC,visa garantir um fair play da
competição, que se desenvolverá em um Torneio tipo Suíco,4 rodadas, modalidade
Xadrez rápido.
Art. 2º Não é permitido empate de comum acordo.
§ Único. Se o árbitro concluir que ocorreu o empate de comum acordo,considerando
o disposto no Art.12 das Leis em Vigor, o árbitro atribuirá aos envolvidos o resultado
0: 0. No caso de reincidência exclusão do evento.
Art. 3º A partida está empatada se resultar numa posição em que nenhum dos
jogadores tem possibilidade de dar xeque-mate no rei do oponente.
Art.4º Cada lance deve ser jogado com apenas uma das mãos.
Art.5º Antes de iniciada a partida o árbitro deve decidir onde o relógio de xadrez deve
ser colocado.
Art.6º Na hora determinada para o início da partida deve ser iniciado o relógio das
Brancas. A hora aludida da 1ª Rodada da Semifinal da Região Sul(CBA) 2019 é as 9
horas 00 min. do dia 25 de agosto de 2019, no Coliseu Dois de Ouro do 2º BEIC Ilhéus - Bahia - Brasil.
Art.7º O tempo de reflexão para enxadrista é 30 min. O tempo de tolerância por
atraso é de de 20 min.Se nenhum dos jogadores estiver presente, o jogador de peças
brancas deve perder todo o tempo decorrido antes de sua chegada.
§ùnico: será divulgado o emparceiramento da 1ª Rodada no dia 23 de agosto de 2019
em:
https://www.talsker.com/tournament/cb9c2417-9816-45a0-9ec4-19ac9ba936a6/
Art.8º Uma seta é considerada caída quando o árbitro observa o fato ou quando um
dos jogadores tiver feito uma reclamação válida nesse sentido.
Art.9º Se o jogador parar o relógio de xadrez a fim de procurar assistência da
arbitragem, o árbitro deve determinar se ele tem alguma razão válida para parar o
relógio. Se for óbvio que não houve razão válida para parar o relógio de xadrez, o
jogador deve ser penalizado de acordo com o Artigo 12.9 das Leis da FIDE em vigor.

Art.10º Para o primeiro lance ilegal completado por um jogador o árbitro
deverá dar dois minutos extras ao seu oponente; para o segundo lance ilegal
completado pelo mesmo jogador, o árbitro deve declarar a partida perdida para este
jogador. Entretanto, a partida está empatada, quando se alcança uma posição em que
o oponente não pode dar xeque-mate no rei do jogador por qualquer série possível de
lances legais.
Art.11º Os jogadores não podem praticar nenhuma ação que redunde em má
reputação ao jogo de xadrez.
Art.12º O jogador que tem a vez de jogar deve se reportar ao árbitro quando deseje
sair da área de jogo.
Art.13º Se alguém observar uma irregularidade, pode informar somente ao árbitro.
Jogadores de outras partidas não devem falar ou de qualquer forma interferir numa
partida. Não é permitido aos espectadores interferir em uma partida. O árbitro pode
expulsar os infratores do ambiente de jogo.
Art.14º Exceto se autorizado pelo árbitro, é proibido a qualquer pessoa usar telefone
celular ou qualquer dispositivo de comunicação no ambiente de jogo e em qualquer
outra área contígua determinada pelo árbitro.
Art.15º São opções disponíveis ao árbitro a respeito das penalidades do Art. 12. 9 das
Leis citadas neste regulamento:
12.9.1 advertência, 12.9.2 aumentar o tempo remanescente do oponente,
12.9.3 reduzir o tempo remanescente do jogador infrator, 12.9.4 aumentar os pontos
ganhos na partida pelo oponente até o máximo possível para aquela partida, 12.9.5
reduzir os pontos ganhos na partida pelo jogador infrator, 12.9.6 declarar a perda da
partida pelo jogador infrator (o árbitro deve também decidir o escore do oponente),
12.9.8 exclusão de uma ou mais rodadas. 12.9.9 expulsão da competição.
Art.16º Será observado o que diz o Apendice A: Xadrez Rápido das citadas leis, e ,
consequentemente este regulamento adota o A4 do referido apêndice para todo o
Semifinal da Região Sul (CBA) 2019.
Art.17º Será formado o Comitê de Apelação 10 min após fato que algum
participante da Semifinal a respeito ao Árbitro Chefe. Será exigido para ter direito a
reclamar , por escrito, de uma decisão do árbitro o valor de R$30,00(trinta reais).
Art. 18º A disposição das peças no Tabuleiro após o término da partida só poderá ser
modificada após a autorização do árbitro.
Art.19º Este torneio é válido pelo rating LBX de xadrez RPD. Todos os participantes devem estar
cientes que o seu nome será incluído nas listas de rating da LBX a partir do mês seguinte a sua
participação no evento.
Atenciosamente,
AGB
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