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

Regulamento do Circuito

Do Objetivo

1. Promover o ensino e a prática do xadrez nas escolas de São José dos Pinhais

através de um circuito de torneios de xadrez rápido, composto por uma série de 3 etapas

realizadas ao longo do ano em São José dos Pinhais.

Da Organização

2. A Comissão Técnica (CT) é responsável pelas questões técnicas do circuito.

3. A CT É composta por Membros Anuais (1 representante de cada entidade

realizadora de uma etapa Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte, SESC) e

Membros Permanentes (1 representante da FEXPAR, 1 representante do SINEPE, 1

representante da SEED e 1 representante da Cultura e 1 representante da secretaria de

Assistência Social).

4. O tempo de reflexão será de 8 minutos mais 3 segundos por lance para cada

jogador ou 12 minutos nocaute em relógio analógico.

5. Todas as etapas serão válidas para o rating FEXPAR de xadrez rápido.

6. Após o término de cada etapa, a Comissão Técnica fará publicação provisória do

resultado. A CT terá 72hs para homologar os resultados.

7. As entidades/escolas interessadas em realizar uma etapa deverão formalizar

este interesse junto a CT, comprometendo-se a cumprir as condições estabelecidas.

Das Inscrições

8. Cada escola poderá inscrever em sua equipe até 40 alunos/enxadristas. Conforme

a estrutura dos espaços e as condições para realização do evento, a CT poderá rever esse

quantitativo.

Das Categorias, da Premiação e da Pontuação.

9. Ao final das 3 etapas a CT premiará os melhores enxadristas de cada categoria,

bem como as escolas campeãs.

10. Caberá à CT decidir a melhor forma para a premiação final do circuito. Havendo

empate na pontuação final entre enxadristas ou equipes escolares em uma ou mais

categorias caberá à CT realizar o desempate até a data de entrega dos prêmios.

11. Caso algum enxadrista mude de série ou escola entre uma etapa e outra do

circuito poderá, se desejar, continuar competindo pela equipe escolar e categoria iniciais.



12. Se um enxadrista passar a competir por outra equipe escolar durante o circuito,

seus pontos individuais serão somados normalmente. Os pontos de equipe escolar serão

somados para a equipe escolar na qual competiu em cada etapa.

13. Se um enxadrista passar a competir em outra categoria durante o circuito seus

pontos individuais serão somados na categoria correspondente à qual competiu em cada

etapa.

14. As categorias para pontuação e premiação individual serão as seguintes:

15. Cada enxadrista somará os pontos realizados em cada etapa mais os bônus: (1º

lugar = 4 pontos, 2º lugar = 2,5 pontos, 3º lugar = 1,5 pontos, 4º lugar = 1 ponto, 5º lugar =

0,5 ponto) obtidos com sua  classificação para a pontuação final do circuito.

16. Apenas os 4 melhores resultados de cada enxadrista contarão para a premiação

individual do Circuito.

17. 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 (a partir da 2ª etapa).

OBS. A categoria 1º ano, não somará pontos para a equipe. Todos os competidores

receberão medalha de participação.

Haverá também pontuação e premiação especial para os seguintes grupos:

1 – º a 5º ano;

2 – 6º ao Ensino Médio;

18. Para a formação da pontuação por escola serão considerados a cada etapa os

pontos obtidos por cada um dos alunos do estabelecimento de ensino em cada uma das

categorias individuais correspondentes.

19. Critérios de desempate ao final do Circuito: serão considerados os resultados

obtidos nas etapas descartadas, uma a uma (enquanto persistir o empate), começando pelas

mais favoráveis a cada competidor.


