
 

 

REGULAMENTO GERAL 
Campeonato Paranaense de Xadrez Sub 16 e Sub 18- FEPAJ Online 

 

ART. 1.º - - O Campeonato Paranaense de Xadrez Sub 16 e Sub 18- FEPAJ Online é uma competição oficial da FEXPAR – 

Federação de Xadrez do Paraná, o presente regulamento será aplicado durante a competição. 

 
ART. 2.º - São objetivos do Campeonato Paranaense de Xadrez Online de Blitz: 

I – Possibilitar aos enxadristas experiência e vivência de um match; 

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 – Apontar os Campeões Paranaense de Xadrez Online do ano de 2021; 

 
ART. 3.º O campeonato paranaense online será disputado em três fases, sendo a primeira e a segunda fase classificatória e uma fase final. 

 
3.1. Da fase Classificatória: 

3.1.1. Feita pelos clubes filiados e municípios e com a data limite para realizar até o dia 28/03. 

3.1.2. O sistema de disputa e a plataforma fica a critério do organizador. 
3.1.3. O tempo de reflexão mínima será de 3’+1’’. 

3.1.4. A cada 5 jogadores participantes haverá uma vaga em disputa. 

 
3.2. Da segunda fase: 

3.2.1. De organização da FEXPAR será com os classificados da primeira etapa. 

3.2.2. Torneio em sistema suíço em até 6 rodadas com o tempo de reflexão de 

3.2.3. O tempo de reflexão será de 3’+1’’. 

 
3.3 Da fase final 

3.3.1. O sistema de disputa é eliminatório de match de 4 partidas e caso haja empate o classificado será decidido em uma 
partida de morte súbita (brancas com 5 minutos e negras com 4 minutos, brancas com a obrigação de vencer). 

3.3.2 Reunido os oito melhores classificados por categoria (Sub 16 e 18, masculino e feminino) 
3.3.3. Tempo de reflexão 7’+5” 

 
 

ART. 4.º - O Campeonato Paranaense de Xadrez Sub 16 e Sub 18- FEPAJ Online será disputado em categorias. 

 
4.1. Das categorias: sub 16 absoluto e feminino, sub 18 absoluto e feminino. 

 
ART 5º- É proibido que um jogador dispute mais de uma categoria o jogador de uma categoria menor que por ventura disputar a segunda fase 

estará proibido de jogar o FEPAC na sua categoria original. 

 
ART ¨6º - Das inscrições: 

 
6.1 Poderá disputar o Campeonato Paranaense de Xadrez Sub 16 e Sub 18- FEPAJ Online atletas cadastrados na CBX pelo Paraná ou atletas 

sem cadastro. 
, 

6.2. Será publicado no site da federação uma lista atualizada com os classificados para a segunda fase e fase final. 

 
 

ARTº 7 - Dos classificados: 

 
7.1. Estarão classificados para a segunda fase: 

- Campeões Paranaense de 2020 

- Classificados nas classificatórias dos clubes filiados/Municipios. 



 

 
 
 

 

ART. 8.º - Da segunda fase: 

8.1. Os atletas classificados que forem disputar o evento devem pagar a inscrição no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) 

 
8.2. Disputam todos os classificados na primeira fase: 

 
8.2.1.Número de rodadas: 

I- Sistema Suíço em 05 rodadas no caso de até 12 participantes. 

II- Sistema Suíço em 06 rodadas no caso de 13 a 20 participantes. 

III - Sistema Suíço em 08 rodadas no caso de 21 participantes. 

 
. 

 
ART.9º Da fase final: 

 
9.2.1. O formato de disputa será de Copa (ELIMINATÓRIO) em disputa de match de 4 partidas, com tempo de reflexão de 7+5’’ por 

partida, os confrontos das quartas de final (no caso das categorias até sub 18) serão definidos por sorteio, conforme artigo 12º. 

9.2.2, Em caso de empate, decisão por Armagedom (partida extra de xadrez relâmpago no sistema Morte Súbita (5’x4’), onde as brancas têm 

obrigação de vencer. 

 
 

ART. 10º- Do cronograma 

10.1 Das classificatórias 

Data Horário 

Dia 28/03 Prazo máximo para a 

realização das 

classificatórias 

10/04 ás 14:00 Semifinais 

17/04 Sub 18 inicio as 
09:00 

Sub 16 Inicioa ás 14:00 

Fase Final 

 
ART. 11º– Da premiação 

11.1 As categorias Absoluto e Feminino terão suas premiações em dinheiro na seguinte ordem: 

 

1º Lugar Troféu 

2º Lugar Medalha 

3º Lugar Medalha 

4º Lugar Medalha 

5º Lugar Medalha 

6º Lugar Medalha 

7º Lugar Medalha 

8º Lugar Medalha 



 

 

 

ART. 12º – Do sorteio e tabela para a fase final: 

 
12.1. O sorteio dos confrontos será realizado às 19h do dia 06/04 durante uma Live no Facebook da Fexpar 

(www.facebook.com/fexpar ). 

12.2. Os classificados das categorias sub 16 absoluto e feminino, sub 18 absoluto e feminino serão divididos, cada categoria, em dois potes: 

Pote A e Pote B. 
12.2.1. Pote A do 1º ao 4º colocados na segunda fase e Pote B: do 5º ao 8º colocados da segunda fase. 
12.2.2. A ordem de sorteio dos confrontos definirá também a posição do JOGO, primeiro confronto sorteado será o JOGO 1, segundo confronto 

JOGO 2, terceiro confronto o JOGO 3 e quarto confronto JOGO 4. 

12.2.3. Tabela da sequência do torneio: 

 
  

Semifinal 

 
JOGO 5 

 
vencedor o JOGO 1 vs vencedor do JOGO 4 

 
JOGO 6 

 
vencedor o JOGO 2 vs vencedor do JOGO 3 

  
Finais 

 
TERCEIRO LUGAR 

 
perdedor do JOGO 5 vs perdedor do JOGO 6 

 
FINAL 

 
vencedor o JOGO 5 vs vencedor do JOGO 6 

 
 
 
 

ART 13º – Para a disputa de matches é obrigatório o uso de câmeras abertas com áudio desligado e o microfone ligado para que os árbitros 

e o público, possam observar os jogadores durante suas partidas. 

 
ART 14º – Serão obedecidas as regras da plataforma chess.com, tanto em questões de classificação (colocação individual por etapa) e para 

questões de arbitragens. 

 
ART 15º – Não é permitido ao jogador o auxílio de outros jogadores, engines ou programas durante toda a competição. 

 
ART. 16º – Será obrigatório que o jogador tenha o completo no perfil do chess.com no nickname (apelido) pode ser opcional. 

ART. 17º – Os jogadores que procederem a sua inscrição neste evento estão de pleno acordo com o regulamento da competição. 

ART. 18º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação. 

http://www.facebook.com.br/fexpar
http://www.facebook.com.br/fexpar


 

 

ART. 19.º – A Coordenação do evento do Campeonato Paranaense de Xadrez Online será de responsabilidade dos árbitros AR Rodrigo 

Zacarias, Giovano Goles . 

 
 
 

Curitiba, em 01 de Março de 2020. 


