
O presente torneio comemora o aniversário de 84 anos da FMX (Federação Mineira de Xadrez), fundada em 06 de
novembro de 1937, além de homenagear a fundação da nossa federação, serão definidos também os campeões
municipais das cidades mineiras nessa ocasião.

POR FAVOR, LEIA ATENTAMENTE:

Preencha o formulário de inscrição caso queira participar do TORNEIO MUNICIPAL DE XADREZ DE
IBIRITÉ 2021, que acontecerá no dia 06 de novembro de 2021 às 19:00 horas, com o objetivo de declarar
o campeão municipal da cidade de IBIRITÉ MG do ano de 2021.

Pré-requisito para a participação neste torneio: ter nascido e/ou ser residente na cidade de IBIRITÉ MG.

As inscrições são gratuitas.

Ao se inscrever você concorda com a política do Lichess.org (plataforma de xadrez online) que não permite
qualquer espécie de ajuda externa durante os jogos, bem como também se compromete a manter o respeito e
a cordialidade com os demais participantes durante todo o torneio, sob pena de desclassificação caso houver
desrespeito a essas regras, incluindo insultos e acusações sem provas escritas no chat do torneio.

Somente os inscritos previamente através do formulário poderão participar.

Após a inscrição você receberá nosso contato por e-mail com a confirmação da inscrição e recebimento da
senha de acesso ao torneio.

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Inscreva-se aqui:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel89d5cq0bVkuR_e0PiRiyaWndUxODckuhkUNeLAf3m
F1gig/viewform?usp=sf_link

Link do torneio: https://lichess.org/swiss/rNucN8mj

Equipe no Lichess: https://lichess.org/team/clube-de-xadrez-online-de-ibirite

Data do torneio: 06 de Novembro de 2021: Sábado

Ritmo: Rápido 10+0 (10 minutos sem acréscimo de tempo).

Sistema: Suíço com 5 rodadas

Horário de início: 19h (Horário de Brasília)

Plataforma: http://www.lichess.org (Basta ter uma conta no Lichess e caso ainda não tenha poderá fazê-la a
qualquer momento, gratuitamente através do link: https://lichess.org/signup).

Organização: Clube de Xadrez Online de Ibirité

APOIO

REGULAMENTO DO TORNEIO MUNICIPAL DE XADREZ DE IBIRITÉ 2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel89d5cq0bVkuR_e0PiRiyaWndUxODckuhkUNeLAf3mF1gig/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSel89d5cq0bVkuR_e0PiRiyaWndUxODckuhkUNeLAf3mF1gig/viewform?usp=sf_link
https://lichess.org/swiss/rNucN8mj
https://lichess.org/team/clube-de-xadrez-online-de-ibirite
http://www.lichess.org
https://lichess.org/signup


IMPORTANTE

1. Reclamações

 Reclamações sobre possível uso de programa e/ou toda e qualquer ajuda externa por parte de algum
participante devem ser feitas diretamente ao Lichess, lembrando que será desclassificado o usuário que
obteve qualquer forma de ajuda externa ilegal segundo as regras deste torneio e também da plataforma
Lichess.org. São necessárias provas irrefutáveis.

 Não é permitida a realização de acusações no chat do torneio, sendo o chat única e exclusivamente
destinado à integração dos participantes de maneira cordial e respeitosa durante o evento. A falta de
respeito e cordialidade durante o torneio também será passível de punição e desclassificação do torneio.

2. Certificados

 Será fornecido certificado digital para os 3 primeiros colocados.

Desde já agradecemos a sua presença e participação e desejamos um ótimo torneio.

Atenciosamente,

Higor Fabiano Pereira de Castro e Wellington de Almeida

CLUBE DE XADREZ ONLINE DE IBIRITÉ

REGULAMENTO DOS TORNEIOS SUÍÇOS NO LICHESS

Você será notificado quando o torneio começar, portanto, é seguro jogar em outra aba enquanto espera.

Valendo pontos?

Este torneio vale pontos e afetará o seu rating.

 Como os pontos são calculados?
 Uma vitória vale 1 ponto, um empate, 0,5 ponto e uma derrota não valerá ponto algum

Dinâmica do Sistema Suíço:

 Número pré-determinado de rodadas.
 Dois participantes não se enfrentam mais que uma vez.
 Na rodada 1: o emparceiramento dos confrontos é feito através do rating ou de sorteio, caso os

jogadores não possuam rating.
 Nas demais rodadas: participantes com pontuações iguais são emparceirados.
 Caso não seja possível emparceirar participantes com o mesmo número de pontos o confronto será com

o concorrente com pontuação mais próxima possível.

Como se decide o vencedor do torneio?

 O(s) jogador(es) com mais pontos no fim das rodadas do torneio é(são) declarado(s) vencedor(es)
 Como o emparceiramento funciona?
 No início do torneio, os jogadores serão emparceirados baseando-se nos seus ratings

(FONTE: https://lichess.org/tournament/help?system=swiss)

https://lichess.org/tournament/help?system=arena

