
 

 

 

 

 

 

 



ABERTO FEMAF DE XADREZ BLITZ ON-LINE 

PLATAFORMA CHESS.COM 

 

 

Regulamento Oficial 

 

Das Disposições Gerais 

 

 

Artigo 1° - O ABERTO FEMAF DE XADREZ BLITZ ON-LINE, será realizado pela 

Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco - FEMAF e tem por objetivos: 

incentivar a aprendizagem e a prática de um esporte saudável ao corpo e a mente, bem 

como movimentar o Xadrez em meio a seus alunos, comunidade e público em geral 

 

Artigo 2° - O ABERTO FEMAF DE XADREZ BLITZ ON-LINE acontecerá às 21h 

(horário de Brasília -  UTC -3) do dia 06/05 (quinta-feira) na plataforma chess.com, 

formato Arena, em grupo criado especificamente para realização do evento e terá 90 

(noventa) minutos de duração, o tempo de 3min + 2seg de reflexão por lance. 

 

Artigo 3° - O ABERTO FEMAF DE XADREZ BLITZ ON-LINE, objetivando a 

movimentação do Xadrez, será aberto a todos os enxadristas. 

 

 

 

Da Participação 

 

Artigo 4° - Poderá participar todo enxadrista que efetuar sua inscrição em tempo hábil. 

 

Artigo 5º - A inscrição dos enxadristas está vinculada ao pagamento de sua inscrição no 

valor de R$ 20,00 (vinte reais) em moeda brasileira, até da data de 30/04 e R$ 30,00 

(trinta reais) em moeda brasileira após essa data, que deverá ser efetuada através de 

depósito bancário ou transferência identificada, de acordo com os dados bancários abaixo: 

 

Banco do Brasil 

Ag. 2581- X (trocar o X por 0 quando houver necessidade) 

C. C. 7940-5 

Titular: Dombosco Lima da Silva Filho 

 

PIX: 716006393-72 

PIX: [98] 98160-6640 

 

I. Após efetuar o pagamento, enviar o comprovante juntamente com seu NOME 

COMPLETO, DATA DE NASCIMENTO, ID FIDE E ID CBX, caso possua, NICK 



DO CHESS.COM, para o WhatsApp +55 98 98160-6640, para que você possa receber 

o link do grupo e ter acesso a mesa de jogos. 

 

II. Todos os enxadristas têm que está inserido na sala de jogos até às 17h do dia 05/06. 

 

III. Enxadristas menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 70 (setenta) anos, terão 

direito a 50% de desconto no valor da inscrição. 

 

IV. O simples fato de efetuar a inscrição implicará na aceitação das regras estabelecidas 

neste regulamento e nas regras gerais do Xadrez on-line, bem como nos critérios de 

identificação e banimento de enxadristas que usarem de meios fraudulentos para obterem 

vantagem nas durante partidas. 

 

 

Da Classificação e Premiação 

 

 

Artigo 6° - A classificação obedecerá a ordem fornecida pela plataforma chess.com 

após o encerramento do torneio, não havendo em hipótese alguma análise ou apresentação 

de critérios para que haja desempates, caso enxadristas consigam fazer a mesma 

quantidade de pontos, seja no topo, meio ou final da tabela de classificação. 

 

 

Artigo 7° - Serão premiados os 03 (três) primeiros enxadristas com maior pontuação, de 

acordo com a plataforma chess.com após o final do evento, a enxadrista com maior 

pontuação e o aluno da Faculdade de Educação Memorial Adelaide Franco - FEMAF 

que estiver melhor colocado entre os demais, obedecendo os seguintes valores: 

 

1º CAMPEÃO ABSOLUTO: R$ 500,00 (quinhentos reais) 

2º COLOCADO ABSOLUTO: R$ 300,00 (trezentos reais) 

3º COLOCADO ABSOLUTO: R$ 100,00 (cem reais) 

MELHOR FEMININO: R$ 100,00 (cem reais) 

MELHOR ALUNO DA FEMAF: R$ 100,00 (cem reais) 

 

 

 

Das Disposições Finais 

 

 

Artigo 8° - É de responsabilidade de cada enxadrista inscrito no O ABERTO FEMAF 

DE XADREZ BLITZ ON-LINE, o acesso no grupo e na sala do torneio onde serão 

realizados os jogos, devendo este, acessar a sala com antecedência mínima de 30 (trinta) 

minutos para o início. 

 



Artigo 9° -  O enxadrista que for pego trapaceando, tanto pela plataforma chess.com, 

como pelas análises de suas partidas, será banido do torneio e sua conta denunciada e 

perde todos os direitos a premiação. 

 

Artigo 10° - Todas as partidas dos componentes do pódio, bem como as que forem 

ocasionalmente denunciadas serão analisadas e poderão sofrer penalidades, caso se 

confirme a suspeita. 

 

Artigo 11° - O pagamento da premiação será efetuado em até 72h (setenta e duas) horas 

após o encerramento do torneio, devido as análises das partidas. 

 

Artigo 12° - Em hipótese alguma haverá a devolução da taxa de inscrição por alegação 

do enxadrista que não conseguiu acesso a mesa em tempo hábil, seja por erro, conexão 

ou falhas técnicas.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Dombosco Lima da Silva Filho 

Responsável pela logística e realização 

 

 

 

 


