REGULAMENTOS
ESPECÍFICOS

Xadrez

10 e 11 de agosto de 2018
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1. A competição de xadrez será realizada de acordo com as regras oficiais da
federação internacional de xadrez (FIDE), adotadas pela confederação
brasileira de xadrez (CBX), salvo o estabelecido neste regulamento.
2.

O aluno-atleta deverá comparecer ao local de competição com antecedência
e devidamente uniformizado. Para ter condição de participação, antes do início
de cada rodada, deverá apresentar sua credencial à equipe de arbitragem.

3. Contagem dos pontos:
3.1. Vitória: 1 (um) ponto.
3.2. Empate: 0,5 (meio) ponto.
3.3. Derrota: 0 (zero) pontos.
5. Durante a partida é expressamente proibido ao jogador portar no ambiente de
jogo qualquer dispositivo eletrônico. Se é evidente que o jogador trouxe tais
equipamentos eletrônicos para o ambiente de jogo deve perder a partida. O
oponente deve vencer.
6. Será realizado 1 (um) torneio na competição:
6.1. Torneio convencional ou pensado
6.1.1. O tempo de jogo será de 60 (sessenta) minutos para cada jogador.
6.1.2. Este torneio será jogado pelo sistema SUÍÇO de emparceiramento
em até 6 (seis) rodadas, nos gêneros feminino e masculino.
6.1.3. Os jogadores deverão anotar em algébrico na planilha prescrita
para a competição os seus próprios lances e os lances do
adversário de maneira legível.
7. Serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios de desempate:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.

Confronto direto;
Buchholz com corte do pior resultado;
Buchholz sem corte;
Sonnerborg-Berger;
Maior número de vitórias;
Partida Armagedom (5x4).

8. Cada aluno/atleta deverá apresentar os seguintes materiais abaixo
relacionados para a competição:
8.1. Caneta esferográfica;
8.2. Jogo de peças de xadrez;
8.3. Relógio de xadrez.
9. A reunião técnica da modalidade com os representantes das equipes
participantes tratará exclusivamente de assuntos ligados à competição, tais
como: normas gerais, ratificação de inscrições, além de outros assuntos
correlatos.
10. Estará eliminado da competição o aluno-atleta que sofrer o segundo WO.
11. A tolerância para o wo será de 1 (uma) hora.
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12. O Rating utilizado para ranqueamento inicial será o FNX.
13. O técnico que representará o Estado na Etapa Nacional será selecionado de
acordo com os critérios abaixo, somadas todas as categorias:
13.1.
13.2.
13.3.

Maior número de medalhas de ouro individuais nessa competição;
Maior número de medalhas de prata individuais nessa competição;
Maior número de medalhas de bronze individuais nessa competição.

14. Para definir a escola campeã da categoria serão somados os pontos de todos
os atletas da instituição, de acordo com a tabela abaixo:
14.1.
1º lugar – 13 pontos;
14.2.
2º lugar – 8 pontos;
14.3.
3º lugar – 5 pontos;
14.4.
4º lugar – 3 pontos;
14.5.
5º lugar – 2 pontos;
14.6.
6º lugar – 1 ponto.

15. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação geral da modalidade,
com a anuência da gerência de esporte, não podendo essas resoluções
contrariar as regras oficiais e o regulamento geral.
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