Regulamento Circuito Paulista de Xadrez Dinâmico (21’) – 2017
1- Objetivo
O circuito visa movimentar o xadrez dinâmico no estado de São Paulo e classificar 8
jogadores para a final do circuito.

2- Modalidade
Os torneios referentes ao circuito deverão seguir as regras de xadrez rápido da FIDE e
ter o ritmo de 21 minutos KO ou 18 minutos com 3 segundos de incremento desde o
primeiro lance. Cada etapa deverá ter um mínimo de 5 rodadas e 20 jogadores.
3- Período de realização
As etapas do circuito deverão ser realizadas no período de 20/03/2017 até 03/12/2017
4- Realização de uma etapa
4.1 - Entidades filiadas:
a) Registro: Isentas desde que estejam quites com a anuidade no ato do pedido.
b) Por Participante: A entidade organizadora ou o organizador fica responsável
em repassar a FPX o valor de R$3,00 (três reais) por jogador participante de
cada etapa, sendo R$1,50 (um real e cinquenta centavos) destinado a
premiação da final do circuito e R$1,50 (um real e cinquenta centavos)
destinado a Federação Paulista de Xadrez. O prazo máximo desse repasse é
de 72 horas após o encerramento do evento, após esse prazo o valor cobrado
será de R$6,00 por participante.
4.2 Entidades não filiadas:
a) Registro: R$ 50,00
b) Por Participante: A entidade organizadora ou o organizador fica responsável
em repassar a FPX o valor de R$4,00 (quatro reais) por jogador participante de
cada etapa, sendo R$2,00 (dois reais) destinados a premiação da final do
circuito e R$2,00 (dois reais) destinados a Federação Paulista de Xadrez. O
prazo máximo desse repasse é de 72 horas após o encerramento do evento,
após esse prazo o valor cobrado será de R$8,00 por participante.
Ao registrar uma etapa o organizador deve indicar qual será o árbitro principal do
evento e o mesmo deve contar com o aval da FPX.
O árbitro principal deve enviar o arquivo do torneio em um prazo máximo de 48h após
o término do evento.

5- Pontuação do Circuito
Cada etapa cederá pontos aos melhores colocados, dependendo da premiação e da
quantidade de participantes. Os 7 jogadores com maior pontuação ao final do circuito
estarão classificados para a final. A pontuação acontecerá da seguinte maneira:
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6- Comitê temporário de apelação
Deverá ser constituído antes do início do torneio e será composto pelo Diretor da
Prova e mais 2 membros efetivos e 2 suplentes entre os enxadristas participantes.
Quem desejar recorrer de uma decisão de arbitragem deve apelar a este Comitê, por
escrito, em um prazo máximo de 5 minutos após o término da rodada em que se
verificou o fato, entregando o recurso ao Diretor da Prova (ou a um integrante do
comitê na ausência do Diretor), juntando a importância de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), que será devolvida caso o recurso seja deferido. A decisão do
Comitê Temporário de Apelação e Disciplinar será final e a ela não cabe mais
qualquer recurso.
Em se tratando de situação de ordem disciplinar o Comitê dará a decisão no torneio e
poderá encaminhar o caso à Diretoria da FPX que constituirá um Tribunal
Especial para analisar o assunto.
7- A Final
a) Participação: A final será composta pelos 7 melhores classificados do circuito
e 1 convidado da entidade organizadora. Caso haja desistência de algum dos 7
classificados o próximo colocado no ranking será chamado e assim
sucessivamente.
b) Da Realização: A FPX aceitará propostas para a realização da final do circuito
até o dia 30 de outubro de 2017, apenas para entidades filiadas. A proposta
deve ser encaminhada para a FPX com os seguintes dados:

Entidade
Data de realização da final (entre 09/12/2017 e 28/01/2018)
Adicional à premiação do Circuito
Outros (transmissão ao vivo das partidas, estrutura do local de jogos, etc.
Árbitro
Caso não haja proposta até a data estipulada um novo prazo de 15 dias será
aberto a todas as entidades, filiadas e não filiadas.

