REGULAMENTO GERAL

ART. 1.º - Este é o regulamento geral para a disputa da Circuito Municipal de Xadrez de Ponta Grossa
ART. 2.º - As Etapas do Circuito Municipal de Xadrez de Ponta Grossa 2017 é uma competição oficial da
FUNDESP Fundação de Esporte de Ponta Grossa e FEXPAR – Federação de Xadrez do Paraná.
ART. 3.º - São objetivos da Etapas do Circuito Municipal de Xadrez de Ponta Grossa 2017
I - Desenvolver a modalidade de xadrez no municipio atraves da integração de todos os enxadristas em
diferentes categorias.
II – Classificar enxadristas para a fase final do Festival Paranaense de Menores 2017 – Um classificado a
cada categoria.
III – Motivar a modalidade de Xadrez como prática esportiva e recreativa;
IV – Proporcionar aos enxadristas uma alternativa de socialização, lazer, e recreação através do xadrez;
V – O congraçamento e a integração dos enxadristas em várias faixas etárias;
VI – Possibilitar aos enxadristas disputar competições oficiais da FEXPAR;
ART. 4.º - As categorias disputadas nas Etapas do Circuito Municipal de Xadrez de Ponta Grossa
2017 são as seguintes;
a) ) ABSOLUTO;
b)
Sub 18A e Sub 18F;
c)
Sub 16A e Sub 16F;
d)
Sub 14A e Sub 14F;
e)
Sub 12A e Sub 12F;
f)
Sub 10A e Sub 10F;
g)
Sub 08A e Sub 08F;
Parágrafo primeiro – As disputas de todas as Etapas do Circuito aconteceram em tres etapas
•
•
•

1º Etapa – 12 de Agosto – Ginasio de Esporte Oscar Pereira
2º Etapa – 23 de Setembro – Clube Àmerica Nova Rússia
3º Etapa – 03 de outubro – Ginasio de Esporte Oscar Pereira

ART. 5.º - As categorias mencionadas no ART. 4.º serão disputadas de acordo com sua categoria em
torneios distintos.
ART. 6.º - Haverá premiação em toda as etapas por categoria, sendo medalhas até o 3.º lugar em todas
as categorias e na ultima etapa será premiado com Trofeú para três melhores equipes somando todas as
etapas atraves de soma do 1º ao 10 lugar ( 1º 15 pts, 2º 12 pts, 3º 10 pts, 4º 8 pts, 5º 7 pts, 6º 6 pts, 7º 5
pts, 8º 4 pts, 9º 3 pts e 10º 2 pts )
ART. 7.º - O sistema de disputa será o suíço utilizando-se o programa de emparceiramento
swissmanager com tempo de reflexão de 15 min./k.o, a saber:
a)
De 07 a 20 participantes: sistema suíço em cinco rodadas;
b)
De 21 a 40 participantes: sistema suíço em seis rodadas;
c)
De 41 participantes em diante: sistema suíço em sete rodadas;
Parágrafo único – Poderá ser utilizado também o sistema schüring em turno único ou em duplo turno
de acordo com o número de participantes, a saber:
a)
De 02 a 04 participantes: Schüring em duplo turno;
b)
De 05 a 06 participantes: Schüring em turno único.
ART. 8.º - Em caso de empate na pontuação os critérios de desempate serão os seguintes:
a)
Para o torneio no sistema suíço:
I – Confronto direto;
II – Milésimos Medianos (com descarte apenas do pior resultado);
III – Milésimos totais;

IV – Sonnenborn-Berger;
V – Maior número de vitórias;
VI - Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5’x4’).
b)
Para o torneio no sistema schüring;
I – Confronto direto;
II – Maior Número de vitórias;
III – Sonnenborn-berger;
IV – Arranz System;
V – Sistema Koya;
VI - Partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5’x4’).
ART. 10.º – A Coordenação Geral das Etapas do Circuito Municipal de Xadrez de Ponta Grossa
2017 será de responsabilidade do AA Irik Danilo Kuff
ART. 11 – Haverá um Comitê de Apelação (até no máximo três membros com idade igual ou superior a
18 anos). Os membros efetivos deste comitê serão o Coordenador Geral e a Diretora da etapa.
Parágrafo primeiro – Não será aceito protesto sem fundamentação legal.
Parágrafo segundo – Os protestos deverão ser assinados pelo requerente, ou seu representante legal,
no caso de enxadristas menores de idade, e entregue ao Coordenador Geral em tempo hábil de 4 horas.
Parágrafo terceiro – O Comitê de Apelações se reunirá e sua decisão terá vigência a partir do momento
que se torne público.
Parágrafo quarto – Os protestos e/ou recursos serão analisados e terão sua decisão com fulcro nas
medidas constantes neste regulamento.
ART. 12 – O valor das inscrições gratuitas
Parágrafo único: Todas as inscrições devem ser feitas através do email circuitomunpg17@hotmail.com
até a quinta feira que antecede a competição ás 20horas. NÃO SERÁ ACEITO INSCRIÇÔES FORA DO
PRAZO.
ART. 13 –
ART. 14 – Conforme orientação da FEXPAR, em todas as competições oficiais deverá haver pelo menos
um árbitro do quadro próprio da Federação, CBX ou FIDE.
a)
Nome completo e data de nascimento do enxadrísta;
b)
escola/ clube;
c)
categoria a que pertence;
d)
E.mail
e)
Cidade;
f)
Telefone
ART. 15 – Serão obedecidas as regras oficiais de Xadrez da FIDE, onde forem aplicáveis.

