


 
 
 
 
 
 
 



REGULAMENTO GERAL – 3ª ETAPA 
 

FINALIDADE DO EVENTO 
Art. 1º. O Circuito de Xadrez Paranaense - Personalidades Históricas do Brasil tem por finalidade 
promover e difundir a vivência e a prática do xadrez no Brasil. 
 

JUSTIFICATIVA 
Art. 2º. Ao educar o jovem através da prática desportiva estamos cada vez mais difundindo e 
reforçando a construção da cidadania e os ideais do movimento olímpico. Ideais direcionados à 
construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre de qualquer tipo de discriminação e 
dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade, cultura da paz e fair-
play (jogo limpo). Através das atividades desportivas crianças, jovens e adultos constroem seus 
valores, seus conceitos, socializam-se e, principalmente, vivem as realidades. O xadrez tem 
características pedagógicas que o diferenciam das demais práticas desportivas por desenvolver 
mais o cognitivo do que o físico, sendo um complemento ideal aos demais esportes. 
 

OBJETIVOS 
Art. 3º. Objetivos: 
a) fomentar a prática do esporte com fins educativos, de lazer, de saúde e de rendimento; 
b) desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os participantes e suas 
comunidades; 
c) contribuir para com o desenvolvimento integral do jogador como ser social, autônomo, 
democrático e participante, estimulando o pleno exercício da cidadania e da busca de excelência 
através do esporte; 
d) promover o conhecimento do xadrez na sociedade, de modo a oferecer mais oportunidades 
de acesso à prática; 
e) incentivar o turismo esportivo e cultural; 
f) movimentar o RATING CBX e FIDE de Xadrez Rápido. 
 

REALIZAÇÃO 
Art. 4º.  A direção geral deste evento ficará a cargo da ULS ULTIMATE LIFE SPORTS, a organização 
técnica da competição ficará carga da União Esportiva Xadrez Piraí e a coordenação técnica 
ficará sob a responsabilidade do Professor Lucas Silvestre Borges. 
 
Art. 5º. Datas e local: 
§ 1°. 1ª Edição 25/06/22 – 2ª Edição 20/08/22 – 3ª Edição 05/11/22 
§ 2°. O local de realização do evento será no Shopping Palladium - Ponta Grossa / PR. 
 
Art. 6º. As categorias serão as seguintes: 
a) Sub-08 (A/F), para nascidos em 2014 e 2015; 
b) Sub-10 (A/F), para nascidos em 2012 e 2013; 
c) Sub-12 (A/F), para nascidos em 2010 e 2011; 
d) Sub-14 (A/F), para nascidos em 2008 e 2009; 
e) Sub-16 (A/F), para nascidos em 2006 e 2007; 
f) Sub-18 (A/F), para nascidos em 2004 e 2005; 
g) Adulto (A/F), para qualquer enxadrista. 
 
§ 1°. Serão realizados 2 torneios, estando contempladas as seguintes categorias: 
a) Torneio Infantil: Sub-8, Sub-10 e Sub-12; 
b) Torneio Aberto: Sub-14, Sub 16, Sub-18 e Adulto; 
 
§ 2°. Haverá um limite de inscrições para 250 atletas para cada etapa. 



 
 

PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO 
Art. 7º. Os jogadores poderão inscrever-se individualmente, exclusivamente via formulário do 
evento.  
§ 1º. As informações e dados que serão fornecidos no ato da inscrição são de exclusiva 
responsabilidade daquele que realizar o preenchimento do respectivo formulário, onde deverá 
constar nome completo e sem abreviação do enxadrista, bem como os demais dados solicitados. 
 
§ 2º. É OBRIGATÓRIO possuir ID CBX, cadastro gratuito pelo site da CBX no link > 
http://www.cbx.org.br/cadastro 
 
Observação: O ID CBX não é homologado no momento da solicitação, então é importante 
realizar o seu cadastro, caso ainda não seja possuidor de ID CBX com antecedência mínima de 
72 horas antes do prazo final da inscrição desta etapa.  
 
Valores 
§ 3°. Para as categorias Sub-08, Sub-10 e Sub-12, a taxa de inscrição será R$ 40,00. 
§ 4°. Para as categorias Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Adulto, a taxa de inscrição será R$ 60,00. 
 
§ 5°. Jogadores: 
- Jogadores oriundos de Escolas Públicas podem solicitar isenção da taxa de inscrição, mediante 
contato prévio, envio de declaração, comprovação e disponibilidade de vagas; 
- Jogadores Acima de 60 anos terão direito a 50% de desconto no valor da inscrição; 
- Jogadores Titulados MN terão direito a 50% de desconto no valor da inscrição; 
- Jogadores Titulados FIDE estão isentos da taxa de inscrição; 
 
§ 7º. Link do formulário > https://forms.gle/yzpdPjxuWZCRPo3C8 
 
§ 8º. Forma de pagamento > PIX – chave CPF 04921722935  
 
§ 9°. Encaminhar o comprovante da taxa de inscrição no e-mail ( borgesxadrez@gmail.com  ) ou 
no WhatsApp ( 42 99143-6855 ) para validar a inscrição do formulário.  
 
§ 10°. Grupo WhatsApp para informações sobre o evento > 
https://chat.whatsapp.com/DzeUy92XDktDmgajuXOpv8 
 
§ 11°. Link dos Torneios no site Chess Results >  
https://chess-results.com/tnr645636.aspx?lan=10&art=0&turdet=YES 
 
§ 12°. Informações e solicitações pelo WhatsApp ( 42 99143-6855 ) 
 
§ 13°. Período de inscrição de 03/10/22 até 02/11/22. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREMIAÇÃO 
ART. 8.º – Premiação por etapa: 
§ 1º. Serão premiados com Troféu (modelo Personalidade Histórica da Etapa): 
 
a) Campeões de cada categoria no Absoluto e Feminino:  
- Sub 08/A, Sub 10/A, Sub 12/A, Sub 14/A, Sub 16/A, Sub 18/A e Absoluto 
- Sub 08/F, Sub 10/F, Sub 12/F, Sub 14/F, Sub 16/F, Sub 18/F e Feminino 
 
§ 2º. Serão premiados com Medalha: 
a) 2º ao 5º lugar em cada categoria no Absoluto e Feminino:  
- Sub 08/A, Sub 10/A, Sub 12/A, Sub 14/A, Sub 16/A, Sub 18/A e Absoluto 
- Sub 08/F, Sub 10/F, Sub 12/F, Sub 14/F, Sub 16/F, Sub 18/F e Feminino 
 
§ 3º.  Premiação Especial para Categoria Sub 60:  
- Troféu para o Campeão Sub 60 
- Medalhas do 2º ao 5º lugar 
- Obs.: esta categoria única, não haverá distinção entre Absoluto e Feminino 
 
§ 4º. Receberão Premiação Financeira ou Vale Presente os campeões de cada Torneio:  
a) Torneio Infantil: Classificação Geral  
- 1º Lugar Geral > R$ 250,00 + R$ 50,00 (Vale Presente) 
- 2º Lugar Geral > R$ 100,00 + R$ 50,00 (Vale Presente) 
- 3º Lugar Geral > R$ 50,00 + R$ 50,00 (Vale Presente) 
 

b) Torneio Infantil: Melhor Feminino; 
- 1º Lugar Feminino > R$ 250,00 + R$ 50,00 (Vale Presente) 

- 2º Lugar Feminino > R$ 100,00 + R$ 50,00 (Vale Presente) 
- 3º Lugar Feminino > R$ 50,00 + R$ 50,00 (Vale Presente)

 
c) Torneio Aberto: Classificação Geral  
- 1º Lugar Geral > R$ 1.500,00 
- 2º Lugar Geral > R$ 750,00 
- 3º Lugar Geral > R$ 350,00 
- 4º Lugar Geral > R$ 250,00 
- 5º Lugar Geral > R$ 150,00 
 

d) Torneio Aberto: Melhor Feminino; 
- 1º Lugar Feminino > R$ 1.500,00 
- 2º Lugar Feminino > R$ 750,00 
- 3º Lugar Feminino > R$ 350,00 
- 4º Lugar Feminino > R$ 250,00 
- 5º Lugar Feminino > R$ 150,00 

d) Para a premiação financeira o atleta (maior de idade) ou responsável (do menor de idade) 
deverão assinar um recibo com a organização do evento e confirmar os seus dados bancários 
para transferência que será realizada em até 5 (cinco) dias úteis via transferência bancária. 
 
e) As premiações financeiras não serão cumulativas. 
 
 

SISTEMA DE DISPUTA 
ART. 9.º – Serão utilizadas as leis vigentes da FIDE (Federação Internacional de Xadrez) do Xadrez 
Rápido, adaptadas para cumprir os objetivos formativos e educacionais, bem como o 
regulamento do Circuito de Xadrez Paranaense – Personalidades Históricas do Brasil; 
§ 1º. A organização do(s) torneio(s) será a seguinte: 
a) 02 participantes – Match de 2 partidas; 
b) De 03 a 08 participantes – Sistema Schuring em turno único; 
c) De 09 a 26 participantes – Sistema Suíço em 06 rodadas; 
d) Acima de 27 participantes – Sistema Suíço em 07 rodadas; 
 
§ 2º. O tempo de reflexão será de 15 minutos no relógio analógico e 10 minutos + 5 segundos 
desde o primeiro lance no relógio digital, tendo preferência pela utilização deste. A critério da 
organização da etapa, o tempo de reflexão poderá ser alterado e comunicado a Direção Geral. 



 
§ 3.º - É OBRIGATÓRIO QUE OS PARTICIPANTES LEVEM PEÇAS E RELÓGIOS. De acordo com 
cada rodada, cabe ao jogador de brancas apresentar material de jogo (peças e relógio). Caso não 
tenha no momento, ele terá o tempo de efetivação de w.o. (Conforme § 8.º deste artigo) para 
providenciar o material. Sempre haverá preferência pelo relógio digital (se um dos jogadores 
tiver).   

§ 4º.  Do cronograma / Previsão 
 
10h às 10h15            Período para Correção ou ajustes das inscrições 
 
10h30 - 1ª Rodada 
11h10 - 2ª Rodada 
11h50 - 3ª Rodada 
 
14h00 - 4ª Rodada 
14h40 - 5ª Rodada 
15h20 - 6ª Rodada 
16h00 - 7ª Rodada 
Premiação logo após o término da última rodada 
Obs.: Horário estimado para cada rodada, a mesma pode ser antecipada em decorrência do término das partidas. 

 
§ 5º. O software de emparceiramento será o Swissmanager. 
 
§ 6°. Os árbitros serão designados pela Direção Geral da competição. 
 
§ 7°. Será utilizado do Artigo A.4 do Apêndice A – Xadrez Rápido – e as Diretrizes III não serão 
aplicadas. 
 
§ 8°. O tempo para efetivação de W.O. será de 10 minutos. O jogador que faltar a uma rodada 
e não apresentar justificativa plausível à organização da etapa será eliminado da competição. 
 
§ 9°. Não será permitido o porte de aparelhos eletrônicos de comunicação (celulares, tablets, 
fones de ouvido, smart watch e demais aparelhos da categoria), conforme ART. 11.3.2.1 das 
regras da FIDE, excetuando-se os casos autorizados pela organização da etapa, em casos 
específicos. Caso o árbitro identifique que o celular esteja sobre a mesa de jogo e/ou 
ostensivamente visível durante a partida, o jogador automaticamente perderá o jogo. Caso o árbitro 
solicite ver os aparelhos, mesmo não estando ostensivamente visíveis e ele estiver ligado, o jogador 
perde a partida.  

ART. 10.º – Serão tomados como critérios de desempate na respectiva sequência a seguir para 
os torneios: 
§ 1º. Para torneios em Sistema Suíço: 
I. Confronto direto [11]; 
II. Milésimos Medianos  
(com descarte do pior resultado) [37]; 
III. Milésimos Totais [37]; 
IV. Sonneborn-Berger [52]; 
V. Arranz System [61]; 
VI. Sorteio. 
 

§ 2º. Para torneios em Sistema Round Robin 
(Schuring):  
I. Confronto direto (resultado do confronto 
entre os  
jogadores com a mesma pontuação) [11]; 
II. Maior número de vitórias [68]; 
III. Sonneborn-Berger [52]; 
IV. Arranz System [61]; 
V. Sistema Koya [45]; 
VI. Sorteio. 



DISPOSIÇÕES GERAIS 
Art. 11. A responsabilidade por qualquer avaria causada pelos jogadores nos locais de 
competição e demais instalações ou serviços oferecidos, ficará a cargo do atleta que causou o 
dano. 
 
Art. 12. Todos os jogadores devem zelar pela limpeza e conservação dos locais de jogos. 
 
Art. 13. Os participantes do Evento deverão ser conhecedores deste Regulamento, estando 
cientes da Cessão de Direitos de Imagem e das regras oficiais da modalidade xadrez, ficando 
sujeitos a todas as suas disposições e às penalidades que delas possam emanar. 
 
Art. 14. A Coordenação do Evento se reserva ao direito de eventualmente atrasar, interromper 
e/ou cancelar a realização de uma rodada, partida ou prova, quando houver problemas de força 
maior ou de ordem organizacional ou técnica. 
 
Art. 15. Se um jogador estiver incapacitado de mover as peças, deverá providenciar um assistente, 
aprovado pelo Árbitro Principal, para executar esta tarefa, conforme item 4.9 das Leis da Federação 
Internacional de Xadrez. 
 
Art. 16. O enxadrista, ou responsável pelo mesmo, permite a cessão dos direitos de imagem e a 
divulgação de resultados. Também permite a divulgação de fotos do evento e a publicação de 
resultados das etapas. 
 
Art. 17. O responsável pela inscrição do enxadrista, ao efetuar a inscrição, e o enxadrista, ao 
participar do evento aceita todos os termos do presente regulamento, sem ressalvas. 
 
Art. 18. Não será aceito protesto contra arbitragem (11.10 das regras oficiais da FIDE). 

Art. 19. Os casos omissos do presente regulamento serão resolvidos pela Organização. 
 

Ponta Grossa, 01 de outubro de 2022. 
 
 


