REGULAMENTO GERAL
Memorial Emanueli dos Santos

ART. 1.º O Memorial Emanueli dos Santos é uma competição oficial da FEXPAR – Federação de Xadrez do Paraná, para homenagear
Emanueli de Fátima dos Santos Ferreira, vítima da tragédia ocorrida na BR-277 em São José dos Pinhais, no dia 03 de agosto de 2020. Vale
ressaltar que o torneio memorial foi autorizado por seus familiares.
O presente regulamento será aplicado durante a competição.
ART. 2.º São objetivos do Memorial Emanueli dos Santos:
I – Prestar homenagem à Emanueli de Fátima dos Santos Ferreira;
II – Motivar a modalidade de Xadrez como prática esportiva;
III – Proporcionar aos enxadristas uma alternativa de socialização e lazer durante a pandemia através do xadrez;
IV – O congraçamento e a integração dos enxadristas em várias faixas etárias;
V – Premiar os 3 (três) melhores colocados nas categorias: Feminino e Absoluto, e o primeiro melhor colocado do sexo feminino e masculino
das categorias: sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18.

ART. 3.º O I Memorial Emanueli dos Santos será disputado de forma online, no dia 13/12/2020 (domingo) com início às 16h.
3.1. O sistema de disputa será suíço em 8 rodadas.
3.2. A plataforma utilizada será chess.com.
3.3. O tempo de reflexão será de 3’+1’’.
ART 4º- É proibido que um jogador dispute mais de uma categoria. Também é vedada a troca de categoria durante o evento sendo válida a
inscrição na categoria feita via formulário, em caso de erro ao preencher o formulário deve-se entrar em contato com a organização (até as
15h30min do dia do torneio) caso não haja essa solicitação no horário aplica-se o ARTIGO 5.
ARTº 5- Jogadores em categorias erradas:
5.1- Caso o jogador esteja em uma categoria abaixo da qual ele pertence (ex: sub 16 se inscreveu na sub 14) será automaticamente inserido
na sua categoria de acordo com sua idade e sexo.
5.2- Caso o jogador se inscreva em uma categoria acima da sua ou no absoluto ao invés do feminino o(a) mesmo(a) deverá entrar em contato
com a organização através do e-mail: rodrigozacarias@fexpar.com.br até às 15h30min do dia do torneio, pois não será remanejado
automaticamente para outra categoria. Caso não solicite a alteração até o pazo estabelecido acima não poderá alterar posteriormente, logo,
aplica-se o ARTIGO 4º.
ART 6º - Das inscrições:
6.1 Poderá se inscrever para o I Memorial Emanueli dos Santos qualquer enxadrista.
6.2. As inscrições serão realizadas através do formulário online:
https://docs.google.com/forms/d/1Vxr8vl-saDjwXSPAwFXZu-l_BkF8IqzxYdFjGfll46c/viewform?edit_requested=true
6.3. Logo após o preenchimento do formulário o atleta deve inscrever-se no clube do torneio no chess.com. O link do clube estará disponível no
próprio formulário, após o preenchimento do mesmo.
6.4. Somente será aceito no clube do torneio quem preencher devidamente o formulário acima indicado;
6.5 O prazo para o preenchimento do formulário de inscrição será até às 15h30min do dia do evento.
ART. 7º– Da premiação
7.1 As categorias Absoluto e Feminino terão suas premiações igualitárias, da seguinte forma:
1º Lugar

Relógio Digital + Conta premium diamante no site chess.com

2º Lugar

Jogo de peça + Conta premium platina no site chess.com

3º Lugar

Conta premium gold no site chess.com

7.2 Caso o premiado já possua conta premium no chess.com, a mesma será transferida ao próximo melhor colocado que não possua.
7.3 Premiação por categorias (sub 10, sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18):
Melhor colocada feminina

Jogo de peça

Melhor colocado masculino

Jogo de peça

7.2 As premiações não serão cumulativas.
ART 8º – Serão obedecidas as regras da plataforma chess.com, tanto em questões de classificação quanto para questões de arbitragens.
ART 9º – Não é permitido ao jogador o auxílio de outros jogadores, engines ou programas durante toda a competição.
ART. 10º – Será obrigatório que o jogador tenha o completo no perfil do chess.com, o nickname (apelido) pode ser opcional.
ART. 11º – Os jogadores que procederem a sua inscrição neste evento estão de pleno acordo com o regulamento da competição.
ART. 12º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação.
ART. 13.º – A Coordenação do evento do I Memorial Emanueli dos Santos será de responsabilidade dos árbitros AR Rodrigo Zacarias, AL
Ellen Larissa Bail, AL Bruna Garcia de Souza, AL Kim Garcia de Souza e AL Tayra Tavares.

Curitiba, 04 de Dezembro de 2020.

