Clube de Xadrez da UNIRIO
Site: http://clubedexadrez.uniriotec.br
Lichess: http://lichess.org/team/clube-de-xadrez-da-unirio

Torneio Online por
Correspondência UNIRIO 2018
Regulamento
1. O Torneio Online por Correspondência 2018 da UNIRIO é organizado pelos
coordenadores e monitores do Clube de Xadrez da UNIRIO.
2. As inscrições no torneio deverão ser realizadas até o dia 17 de agosto, através
de formulário apropriado a ser divulgado através dos meios de comunicação
oficiais do Clube de Xadrez da UNIRIO. Somente membros do Clube de
Xadrez da UNIRIO poderão participar do torneio.
a. Para efeitos deste torneio, será considerado membro da UNIRIO
qualquer pessoa, independente de vínculo formal com a UNIRIO, que
tenha sido aceita ou solicitado inclusão na equipe "Clube de Xadrez da
UNIRIO" informando seu nome completo.
3. O torneio terá início no dia 18 de agosto de 2018 e será disputado no formato
todos-contra-todos, somente turno. As partidas serão disputadas na
plataforma Lichess, seguindo as regras de xadrez por correspondência com
controle de tempo de um dia (24 horas) por lance, e valerão rating Lichess para
os jogadores envolvidos. Cabe à organização do torneio decidir, para cada
partida, as cores das peças de cada jogador e divulgar a lista de confrontos na
data de início do torneio.
4. Em todas as partidas, é de responsabilidade do jogador de brancas desafiar o
seu oponente na plataforma Lichess e enviar o link de acesso à partida para a
organização do torneio através de formulário a ser disponibilizado pela
própria organização, e é de responsabilidade do jogador de pretas aceitar o
desafio.
a. O desafio das brancas e respectivo envio do link devem ser realizados
até as 23h59 (horário de Brasília) do dia 20 de agosto de 2018. Caso o
jogador de brancas falhe em iniciar a partida dentro deste prazo, será
concedida às pretas vitória por abandono das brancas.
b. O aceite do desafio pelas pretas deve ser realizado até as 23h59 (horário
de Brasília) do dia 21 de agosto de 2018. Caso o jogador de pretas falhe
em aceitar o desafio dentro deste prazo, será concedida às brancas
vitória por abandono das pretas.
5. Todas as partidas deverão ter sido encerradas e um vencedor determinado até
as 23h59 (horário de Brasília) do dia 9 de dezembro de 2018.
a. Caso alguma partida não tenha terminado nesta data, a organização do
torneio pode, a seu critério, atribuir um resultado à partida com base

Redigido em: 24 de julho de 2018

página 1 de 2

Clube de Xadrez da UNIRIO
Site: http://clubedexadrez.uniriotec.br
Lichess: http://lichess.org/team/clube-de-xadrez-da-unirio

6.

7.

8.

9.

em sua posição corrente, desconsiderar a partida e/ou aplicar
penalizações aos jogadores envolvidos.
Ao final do torneio, a pontuação de um jogador consiste na soma das
pontuações obtidas em cada partida. Classificações parciais poderão ser
disponibilizadas no decorrer do circuito, conforme partidas vão sendo
terminadas. O campeão do circuito será o jogador que tiver obtido a maior
pontuação.
a. Em casos de empates por quaisquer colocações, serão utilizados como
critérios de desempate, em ordem: (i) pontuação obtida nas partidas
entre os jogadores empatados; (ii) número total de vitórias; (iii) número
total de vitórias obtidas jogando com as pretas; (iv) pontuação
Sonneborn-Berger.
b. No item anterior, na aplicação dos critérios de desempate (ii) e (iii),
serão desconsideradas quaisquer partidas vencidas por ausência do
oponente. Caso o desempate seja parcialmente quebrado após a
aplicação de um destes critérios, o procedimento retorna à aplicação do
critério (i) para os novos conjuntos de jogadores empatad
Durante a realização de qualquer etapa do circuito, os jogadores deverão se
portar de forma cortês e amistosa perante a organização e os demais
jogadores, prezar pelo espírito e pela reputação do xadrez, e respeitar os
termos de serviço, conduta e jogo limpo da plataforma Lichess. Condutas
antidesportivas incluem, mas não se limitam a: consultar motores e livros de
xadrez, incluindo tabelas de finais e aberturas; discutir posições de uma
partida em andamento com outras pessoas, sejam estas participantes ou não
do torneio, seja presencialmente ou em meios virtuais; e deliberadamente
prolongar partidas com a finalidade de impedir seu encerramento dentro do
prazo apropriado.
A organização do Torneio Online por Correspondência UNIRIO 2018 deve
zelar pelo cumprimento deste Regulamento, podendo, com este fim e a seu
critério, aplicar sanções aos participantes do circuito, incluindo mas não
restrito a: advertências, perda de pontos em etapas, desqualificação de etapas,
suspensão por uma ou mais etapas, e/ou desqualificação do circuito.
Casos omissos não cobertos por este regulamento deverão ser apresentados à
organização do Torneio Online por Correspondência UNIRIO 2018, que irá
deliberar a respeito e cujas decisões deverão ser acatadas por todos os
participantes.
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