
Circuito Escolar de Xadrez de São José dos Pinhais - CEXSJP 2022

Regulamento das Etapas

Da Organização

1. A organização de cada etapa é de responsabilidade da (CO) Comissão

Organizadora formada por membros da Secretaria de Esporte e Educação de São

José dos Pinhais.

Da Programação

2. As etapas:

a) Durarão um dia;

b) Acontecerão sempre às sextas-feiras;

c) Reunirão cerca de 800 alunos/enxadristas;

d) O número de rodadas será de 6 rodadas. Em condições extraordinárias o CO poderá

alterar este número levando em conta as condições de realização do evento, o número

de participantes ou outros fatores que julgar pertinentes.

3. No dia da competição deverão estar em edital no local do evento: os

regulamentos do circuito e das etapas, os dados dos atletas e equipes escolares

participantes do CEXSJP 2022.

4. A confirmação das inscrições dos atletas será obrigatória pelo meio oficial

definido pela Organização em todas as etapas e ocorrerá das 8 às 8h30, no dia da

realização da etapa. Após esta confirmação a Equipe Técnica de Arbitragem colocará

em edital a relação dos confirmados e a primeira rodada. Eventuais ajustes deverão

acontecer diretamente com o árbitro de cada categoria.

5. Os atletas que não confirmarem sua participação, na data e horário

estipulado, serão considerados desistentes da etapa. Em condições especiais o CO

poderá autorizar a entrada na segunda rodada.

6. Cronograma da Etapa

8h – 8h30 – Confirmação dos atletas

8h30 – 9h – Apresentação Artística 

9h – Abertura oficial em seguida primeira rodada (1ª até 3ª rodadas)

12h – 13h – Almoço

13h – Início da quarta rodada (4ª, 5ª e 6ª rodadas)

15h10 – Início da premiação

15h25 – Encerramento das atividades

7. Antes de cada rodada será colocado em edital o emparceiramento com a

pontuação dos atletas, os quais terão o início da próxima rodada para conferir e



efetuar possíveis reclamações. As reclamações podem ser feitas direto ao árbitro da

categoria.

Da Premiação

8. As categorias para emparceiramento, pontuação e premiação individual serão

as seguintes:

2º ano; 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, Ensino Médio, Superior,

Melhor Idade, Comunidade e Super Categoria (a partir da 2ª Etapa).

9. As Categorias por Equipe Escolar, para pontuação e premiação serão as

seguintes:

2º ano; 3º ano, 4º ano, 5º ano, 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, Ensino Médio, Superior,

Melhor Idade, Comunidade, Convidados e Super Categoria.

OBS. Exclusivamente para a categoria 1º ano:

Na 1ª etapa será emparceirada para jogar a partida temática com peões (batalha de

peões) da 1ª a 6ª rodada.

Na 2ª etapa será emparceirada para jogar partida temática (torres, bispos e peões)

da 1ª a 6ª rodadas.

Na 3ª etapa será emparceirada para jogar partida com as regras oficiais do evento.

Todos os alunos participantes ganharão medalha de participação

10. Para a premiação por equipe escolar serão somados os pontos obtidos por

cada um dos participantes do evento, exceto do 1º ano.

11. A premiação mínima, por etapa, será: para as categorias individuais,

medalhas aos 5 melhores classificados em cada categoria no masculino e no feminino.

12. A critério da CO poderão ser criados prêmios extras, de incentivo, os quais

não valerão como pontuação para o circuito.

Regras

13. Serão utilizadas as regras do Xadrez Rápido adaptado para cumprir os

objetivos formativos e educacionais e o regulamento do circuito.

14. O Sistema de disputa depende do número de inscritos de cada categoria.

Havendo poucos inscritos, a Equipe Técnica de Arbitragem poderá juntar enxadristas

de diferentes categorias para o emparceiramento, mas não para a pontuação e

premiação.

15. Critérios de desempate no sistema suíço: Confronto direto, milésimos

totais, milésimos medianos, Sonneborn-Berger, número de vitórias, sorteio, nesta

ordem. Exceção: para desempate da primeira colocação entre 2 jogadores, com

número máximo de pontos obtidos, será realizada uma partida de desempate com 5



minutos para o jogador das brancas e 4 para o jogador das negras que vence com o

empate ou a vitória, sendo as cores sorteadas.

16. Critérios de desempate para sistema Schuring: confronto direto,

Sonneborn-Berger, número de vitórias, sorteio, nesta ordem.

17. Critérios de desempate para as categorias escolares: serão utilizados a

pontuação e os critérios de desempate que tenham sido computados para a premiação

individual do melhor competidor de cada equipe da categoria escolar em que ocorreu o

empate. Caso o melhor competidor de uma equipe tenha competido pelo sistema Suíço

e o de outra pelo sistema Schuring, os critérios serão: pontuação, Sonneborn-Berger,

sorteio, nesta ordem.

Das Inscrições

18. A inscrição para os competidores deverá ser aberta com antecedência

mínima de 30 dias da competição e encerradas 15 dias antes do evento ou até atingir o

número de inscritos, com os dados completos de cada enxadrista preenchidos e

conferidos, pelo sistema xadrezsuiço, bem como os dados das equipes escolares

participantes da etapa.

19. Os atletas que não estiverem relacionados em uma equipe escolar serão

considerados atletas individuais, e somente receberão pontuação e premiação válidas

para as categorias individuais, não somando pontos, portanto, para a escola.


