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A União Esportiva Xadrez Piraí com apoio Prefeitura Municipal de Piraí do Sul, Programa Nota 
Paraná, Revista Xadrez Bem Brasileiro e Damas em Ação (parceria na divulgação) convidam todas 
as enxadristas para participarem da II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE.  
 
OBJETIVOS: 
I – Incentivar as competições ao público feminino; 
II - Contribuir para a melhoria do nível técnico do Xadrez Feminino; 
III – Congregar a comunidade enxadrística brasileira, promovendo o intercâmbio cultural e social; 
IV – Apontar a grande campeã da II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE. 
 
PLATAFORMA OFICIAL: chess.com   
 
PARTICIPAÇÃO:  
A II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE é um torneio aberto a qualquer enxadrista do 
sexo feminino com conta ativa na plataforma chess.com. Os prazos para as inscrições serão 
definidos de acordo com a realização de cada etapa.  
 
PREMIAÇÃO:  
Troféus para as três melhores na classificação geral e medalhas de participação a todas as 
participantes da segunda fase (eliminatória) da competição, que será entregue em momento 
oportuno.  
 
Haverá premiação mínima no valor de R$ 700, 00 para as três primeiras enxadristas. 
1.º lugar: R$ 350,00 + troféu 
2.º lugar: R$ 210,00 + troféu 
3.º lugar: R$ 140,00 + troféu 
Obs.: Os valores serão transferidos em conta corrente das vencedoras, via pix, em um período de 
até 36 horas.  
 
INFORMAÇÕES COM O ORGANIZADOR: 
AF Maurides Júnior: (42) 9 9976-2790 – xadrezpirai@xadrezpirai.esp.br  
 
SISTEMA DE COMPETIÇÃO: 
A II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE será realizada em duas fases, sendo: 
1.ª fase: 3 torneios no sistema suíço em até sete rodadas com tempo de reflexão de 4’+2” 
2.ª fase: Com 64 enxadristas classificadas e/ou convidadas divididas em dois potes (potes 1 e 2 
conforme descrito no ART. 6.º deste regulamento), onde haverá o confronto eliminatório.  
O detalhamento do sistema de competição está descrito no ART. 6.º deste regulamento.  
 
PROGRAMAÇÃO: 
A 1.ª fase da II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE acontecerá no mês de setembro e 
outubro: 
1.ª etapa classificatória: 19/09/2021 às 17h 
2.ª etapa classificatória: 23/09/2021 às 17h 
3.ª etapa classificatória: 03/10/2021 às 17h 
 
A 2.ª Fase será disputada a partir do mês de outubro de 2021, com dias e horários a serem 
estabelecidos após a definição das 64 enxadristas classificadas.   
 
PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO: 

a) Confirmar a sua participação no evento nos torneios suíços da primeira fase ingressando 
no Clube de Xadrez específico para a competição, neste link:  
https://www.chess.com/club/taca-pirai-de-xadrez-feminino-on-line  

b) Uma hora antes do início da competição entrar no torneio da respectiva etapa.   
c) As enxadristas classificadas para a segunda fase deverão confirmar a sua participação via 

WhatsApp em tempo hábil.  
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VALORES DA INSCRIÇÃO:  
Não haverá cobrança de inscrição.  
 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
Serão seguidos os critérios adotados pela plataforma chess.com (1.ª fase), na 2.ª fase o critério de 
desempate será o Armageddon.  
   
COMITÊ DE APELAÇÃO:  
Não haverá comitê de apelação.  
 
DEFINIÇÃO DA ORDEM DE EMPARCEIRAMENTO: 
Definido pela plataforma chess.com na 1ª fase e na segunda fase conforme descrito no item “a” do 
ART. 6.º.  
 
EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO:  
AF Maurides Júnior 
AR Evandro Gonçalves 
AR Giovano Goles  
AA Rodrigo Zacarias  
MN Álvaro Alves (Transmissões) 
Colaboração: Comissão de Xadrez Feminino | Xadrez Piraí 
 
RESULTADOS E DIREITO DE IMAGEM: 
O site oficial do evento será o www.xadrezpirai.blogspot.com.br além de todas as redes sociais 
Xadrez Piraí, onde o evento será transmitido. Ao realizarem a inscrição, as participantes autorizam 
o uso de imagem, áudio e/ou vídeo de forma gratuita, a título de divulgação em material impresso 
ou digital em caráter informativo, conforme definido no § 2.º do ART. 5.º do Regulamento Geral.    
 
II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE  

REGULAMENTO GERAL 

I – DA PROMOÇÃO 

ART. 1.º - A II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE é uma prova promovida pela União 
Esportiva Xadrez Pirai, contando com apoio da Prefeitura Municipal de Piraí do Sul e Programa 
Nota Paraná, além do apoio para a divulgação da Revista Xadrez Bem Brasileiro e Damas em Ação, 
sendo realizado conforme o disposto no presente regulamento e demais disposições 
complementares.  

II – DO CAMPEONATO E DA PARTICIPAÇÃO 

ART. 2.º - A II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE será realizada em categoria única.  

ART. 3.º - Poderão Participar da II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE todas as 
enxadristas com contas ativas na plataforma chess.com e que cumprirem este regulamento em sua 
totalidade. 

ART. 4.º – Não haverá cobrança de inscrição.  

ART. 5.º – A plataforma oficial da II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE será a 
chess.com.  

§ 1.º - Não será permitido às participantes nenhum tipo de ajuda externa, seja ela humana ou 
eletrônica utilizando ferramentas de engine. Caso fique comprovado a utilização de engine, ou 
qualquer violação das políticas de Fair Play da plataforma, a atleta será eliminada da competição. 
Ressalta-se aqui que o banimento da conta da enxadrista em caso de violação das políticas de Fair 
Play é de inteira responsabilidade da plataforma oficial da competição, chess.com. O organizador 
não tem inferência e/ou interferência alguma nas decisões de banimento de conta realizadas pela 
plataforma utilizada no torneio, porém levará em consideração este banimento para a eliminação 
na competição.  



Promoção:                              Apoio: 
 

 

 
 

§ 2.º - O banimento da conta na plataforma oficial da competição, chess.com, reflete na exclusão da 
atleta do torneio, a atleta seguirá excluída competição mesmo que crie contas novas. O banimento 
de uma conta no chess.com que ocorra durante o período do evento (inicio da primeira etapa até a 
final da 2.ª fase) acarretará em exclusão da enxadrista, com isso ela não poderá voltar a jogar outras 
etapas mesmo crie novas contas. 

§ 3.º - É obrigatório constar o nome completo da jogadora, pelo menos nome e sobrenome no perfil 
de sua conta principal do chess.com, sem o qual não será aceita acesso ao Clube da competição. 
 
ART. 6.º - A II TAÇA PIRAÍ DE XADREZ FEMININO ON-LINE será realizada em duas fases, ambas 
com tempo de reflexão de 4’+2”, sendo: 
I - 1.ª fase: 3 torneios no sistema suíço em até sete rodadas com tempo de reflexão de 4’+2”; Ou de 
acordo com o número de rodadas realizado e/ou permitido pela plataforma chess.com.  
II - 2.ª fase: Com 64 enxadristas classificadas e/ou convidadas divididas em dois potes (potes 1 e 2), 
onde haverá o confronto em matches eliminatórios.  
III – Caso alguma enxadrista já esteja classificada para a segunda fase, e figure entre as doze 
melhores em etapas anteriores, a enxadrista imediatamente abaixo herdará a vaga. Da mesma 
forma, em caso de banimento da conta, conforme descrito no ART. 5.º, a participante 
imediatamente abaixo herdará a vaga. 
§ 1.º - As 12 melhores enxadristas de cada etapa garantem a sua vaga para a segunda fase, 
totalizando 36 enxadristas.  
§ 2.º - A União Esportiva Xadrez Piraí convidará 28 (vinte e oito) enxadristas que irão se juntar às 
36 enxadristas classificadas nos torneios da 1.ª fase, totalizando assim as 64 enxadristas que irão 
participar da segunda fase.  
§ 3.º - A segunda fase será composta da seguinte forma: Fase preliminar 1 (64 participantes); Fase 
Preliminar 2 (com as 32 classificadas da fase preliminar 1); oitavas de final (com as 16 classificadas 
da fase preliminar 2); quartas de final (com as oito classificadas da fase oitavas de final); semifinal 
(com as quatro classificadas da fase quartas de final); decisão de terceiro lugar (com as perdedoras 
da semifinal); decisão de campeã e vice (com as vencedoras da fase semifinal).  
§ 4.º - A definição dos confrontos da Fase preliminar será realizada por sorteio com a divisão das 
participantes em dois potes, onde:  

a) Pote 1: As trinta e duas mais bem ranqueadas (considerado o Rating FIDE de Xadrez Blitz, 
ou STD ou RDP, quando for o caso, e em seguida o Rating CBX de BLZ). No caso de não 
possuir nenhum rating FIDE ou CBX será considerado a posição definida pelo programa 
swissmanager.   

b) Pote 2: As enxadristas ranqueadas do 33.º ao 64º lugar seguindo a ordem de rating 
definido no item “a” do §4.º deste artigo.   

c) O sorteio dos confrontos da fase preliminar será realizado com transmissão nos canais 
Xadrez Piraí (YouTube, Twitch e Facebook) sendo utilizado o site sorteador.com.br. ou 
outro definido pelos organizadores.  

d) Haverá transmissão em nossos canais, ou canais parceiros, de matches da 1.ª e 2.ª fase.   
e) Os sorteios seguirão a seguinte ordem, sorteio dos confrontos da chave 1, sorteio da chave 

32, sorteio da chave 2, sorteio da chave 31 e assim sucessivamente.  
f) O sorteio da chave 1 começará pelo pote 1, o sorteio da chave 32 começará pelo pote 2 e 

assim sucessivamente. Esse sorteio definirá a cor do primeiro jogo do match. 
g) Na sequência dos confrontos da segunda fase o primeiro jogo de cada match será com a cor 

invertida do primeiro jogo do match anterior. Se isto não for possível, a jogadora com o 
maior rating repetirá a cor do match anterior. Se ainda assim não for possível, haverá um 
sorteio para a definição da cor inicial.  

h) Haverá sorteio somente para a fase preliminar 1, e na sequência os confrontos já serão pré-
definidos. 

i) Após a definição das 64 participantes confirmadas será realizada uma reunião via Google 
Meet antes do sorteio dos confrontos onde as datas e horários serão definidos e 
posteriormente divulgados no site oficial da competição, assim como nas redes sociais do 
organizador.  

§ 5.º - Na segunda fase o sistema de competição será o de matches eliminatórios em melhor de oito 
partidas (4,5 vencedores). Em caso de empate em 4x4 a vaga será decidida no armagedon, onde as 
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brancas jogam com 5’ e as pretas com 4’. Porém as brancas têm a obrigação de vencer e as pretas 
têm a vantagem do empate. Haverá sorteio para definição da cor, onde a vencedora do sorteio 
jogará com as peças brancas.  
 
§ 6.º - Na decisão de terceiro e primeiro lugar o match será realizado em melhor de dez 
partidas (5,5 vencedores). Em caso de empate em 5x5 será seguida a orientação do § 5.º 
deste artigo.  
 
ART. 7.º - Em todos os matches da segunda fase da competição a organização poderá solicitar 
que sejam seguidos os seguintes procedimentos:  

a) Ingresso em salas virtuais do Google Meet; 
b) Webcam demonstrando a enxadrista (filmagem mostrando a jogadora);  
c) Sistema de som ambiente ativos; 
d) Gravação de tela (a partir das oitavas de final); 
e) Acesso obrigatório ao Clube da competição (caso das convidadas que não participaram da 

1.ª Fase).  
 
ART. 8.º - Para os jogos da primeira fase no sistema suíço não haverá obrigatoriedade dos 
procedimentos descritos no ART. 7.º, com exceção do item “e”. 
 

III – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

ART. 9.º – A condição do servidor de internet é de inteira responsabilidade da enxadrista 
participante. 

ART. 10 – O organizador criará um grupo de WhatsApp apenas para informações às participantes 
da segunda fase da competição.  

 ART. 11 – Este regulamento poderá sofrer alterações a qualquer momento e devidamente dada a 
publicidade no site oficial do organizador.  

ART. 12 – Os apoiadores da competição, sejam eles pessoas jurídicas ou físicas e/ou patrocinadores 
não tem responsabilidades sobre as decisões tomadas pelos organizadores, figurando tão somente 
como entidades apoiadoras da competição.  

ART. 13 – O resultado da competição em todas as fases será homologado em até 36 horas.  

ART. 14 – Esta competição é válida para vínculo federativo para os Jogos Oficiais do Paraná.  

ART. 15 - Ao se inscreverem na competição, as participantes concordam com este regulamento em 
sua totalidade. Cedendo, inclusive, a sua imagem e gravações audiovisuais e/ou promoções ao vivo 
para divulgação nos sites oficiais da competição, assim como em todas as redes sociais do 
organizador, ou parceiros, a qualquer tempo.  
 
ART. 16 - Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Presidente da UNESXPI e 
equipe organizadora do evento. 
 
Obs.: Item c do § 4.º do ART. 6.º alterado em 24/10/2021 (Conforme ART. 11).  
 
Piraí do Sul, 24 de outubro de 2021.  
 
 

 
 
 

EQUIPE ORGANIZADORA 
 
 
 


