CIRCUITO SESC/FEXPAR DE XADREZ ESCOLAR
FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ – BRASIL

CAMPEONATOS DE XADREZ RÁPIDO – 15min + 5 seg
no relógio digital ou 20 minutos KO no relógio analógico
CATEGORIAS SUB 8, SUB 10, SUB 12, SUB 14, SUB 16, SUB 18 anos e SUB 20 anos
FEMININO e ABSOLUTO
Foz do Iguaçu-PR, 13 de maio de 2018.
OBJETIVO:
O Circuito SESC de Xadrez tem por 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 sua utilização benefícios à sociedade.
e) selecionar os mais talentosos, nas categorias disputadas na competição e criar meios
para desenvolverem suas potencialidades.
PARTICIPAÇÃO:
Aberta a todos os enxadristas que forem estudantes, que cumprirem os requisitos de idade
e demais disposições deste regulamento e procederem à inscrição no prazo estabelecido.
CATEGORIAS 2018:
A Circuito SESC/FEXPAR de Xadrez Escolar está constituído pelas seguintes
Categorias, no absoluto e no feminino independentemente:
a) Pré-Mirim Sub 08;
b) Mirim Sub 10;
c) Pré-Infantil Sub 12;

d) Infantil Sub 14;
e) Cadetes Sub 16;
f) Infanto-Juvenil Sub 18;
g) Juvenil Sub 20, e;
h) Geral/Aberto.
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO:
Dia 13/05/18 (domingo) - Até as 12h30min – Confirmação das Inscrições
Dia 13/05/18 (domingo) – 13h – Cerimônia de Abertura e 1ª. Rodada
Dia 13/05/18 (domingo) – 14h – 2ª. Rodada
Dia 13/05/18 (domingo) – 15h – 3ª. Rodada
Dia 13/05/18 (domingo) – 16h – 4ª. Rodada
Dia 13/05/18 (domingo) – 17h – 5ª. Rodada
Dia 13/05/18 (domingo) – após a última rodada - Cerimônia de Encerramento e Premiação.
SISTEMA, RITMO DE JOGO e CRITÉRIOS DE DESEMPATES:
O sistema e o número de rodadas de cada torneio obedecerão aos seguintes critérios,
conforme o número de participantes:
a)
b)
c)
d)

2 jogadores, match de quatro partidas;
3 a 8 jogadores, sistema schuring em turno único;
9 a 26 jogadores, sistema suíço em 5 rodadas, e;
27 jogadores em diante, sistema suíço em 6 rodadas;

O ritmo de jogo obedecerá ao tempo de 15min com 5 segundos de incremento desde o
primeiro lance no relógio digital ou 20 minutos nocaute no relógio analógico, para
cada jogador, por partida.
Os empates na classificação final serão decididos pelos seguintes critérios:
Para o sistema Suíço:

Para o sistema Schuring:

a) Confronto Direto

a) Confronto direto;

b) Milésimos Medianos(corte pior resultado);

b) Número de vitórias;

c) Milésimos Totais;

c) Sonnenborn-Berger;

d) Sonnenborn-Berger, e;

d) Arranz System

e) Arranz System;

e) Sistema Koya;

f) Armagedon 5 x 4

f) Armagedon 5 x 4.

Serão obedecidos os regulamentos da Federação Internacional de Xadrez (FIDE), onde
forem aplicáveis.

INSCRIÇÕES:
FI CHA D E INSCRIÇÃO
Estas inscrições passarão por processo de homologação pela organização até a data de
início do evento, de forma a garantir que todos os participantes preencham as condições
regulamentares.
São condições para a efetivação da inscrição:
a)
b)
c)
d)

Preencher os requisitos constantes no regulamento da competição;
Estar devidamente matriculado numa Instituição de Ensino;
Preencher a Ficha de Inscrição no prazo estabelecido.
Caso o jogador fizer a inscrição no dia da competição, será emparceirado somente
a partir da segunda rodada.
OBRIGAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUANTO A MATERIAL:

Os participantes devem trazer relógio de xadrez e jogos de peças (deverá ser apresentado
em cada partida pelo condutor das peças brancas). Aqueles que não tiverem material
entrar em contato com o organizador.
PREMIAÇÃO:
Individual
Medalhas aos três melhores colocados de cada categoria Feminino e Absoluto.

Classificação Geral do Circuito.
Haverá uma pontuação fixa por colocação e por categoria (sem soma dos pontos obtidos
no torneio), considerando os 10 (dez) melhores colocados, a saber:
Classificação
Pontuação
1º lugar
15 pontos
2º lugar
12 pontos
3º lugar
10 pontos
4º lugar
8 pontos
5º lugar
7 pontos
6º lugar
6 pontos
7º lugar
5 pontos
8º lugar
4 pontos
9º lugar
3 pontos
10º lugar
2 pontos
Maiores informações no Regulamento Geral do Circuito no site www.fexpar.com.br
Contatos: profpedroxadrez@gmail.com - (45) 9908-8182 PROF. PEDRO

