Jogos Estudantis do Rio de Janeiro 2015
XADREZ
Regulamento Técnico
6.1 – Das Regras
A Competição será regida por este regulamento e pelas regras oficiais da Federação
Internacional de Xadrez (FIDE).
6.2 – Números de Atletas
Cada Unidade Escolar poderá inscrever até 08 (oito) atletas por prova individual masculino e
feminina.
6.2.1 – Inscrição – O aluno (a) inscrito (a) na categoria errada, inscrito pela escola ou técnico,
será eliminado automaticamente da competição.
6.3 – Programas Horários
Sábado: 28 de junho de 2015
1a Rodada: 10h00min
3a Rodada: 13h00min
2a Rodada: 11h10min
4a Rodada: 14h10min
Almoço: 12h20min
5ª Rodada: 15h20min

6ª Rodada: 16h30min
Encerramento: 17h30min

6.4 – Emparceiramento
Será utilizado o Sistema Suíço de emparceiramento, o programa Swiss Manager.
6.5 – Do Ritmo das Partidas:
a) As partidas serão disputadas em no máximo 60 minutos, com referencial de Xadrez Rápido
– 30 minutos para cada jogador.
b) O não comparecimento até 15 minutos de iniciada a rodada, implicará na perda dos pontos
por W.O. e eliminação do faltoso.
6.6 – Do Material de Jogo e Controle de Tempo:
6.6.1 – Relógios – Pede-se aos participantes a cessão de relógios de controle de tempo para
as partidas. Partidas sem relógio poderão ser iniciadas normalmente, cabendo à arbitragem a
decisão de colocação de relógios a qualquer tempo, com divisão do tempo proporcional a
eventuais atrasos individuais.
6.7 – Contagem de Pontos
6.7.1 - Individuais
a) Da Partida – o resultado da partida é identificado como 1 (um) para o vencedor, 0 (zero)
para o perdedor e 0,5 (meio ponto) para ambos os jogadores em caso de empate.
b) Na Competição – A classificação dos jogadores será definida pelo total de pontos
conquistados nas partidas bem como nos critérios de desempate quando necessários.
c) Bônus por classificação – Serão atribuídos pontos de bonificação para os dez primeiros
colocados de cada categoria do 1º ao 10º respectivamente, de acordo com o seguinte: 15, 13,
11, 09, 07, 05, 04, 03, 02 e 01 ponto(s).
6.7.2 - Equipes
a) Para cada atleta que terminar regularmente a competição, sem dispensa (NE) ou falta (WO)
será atribuído 1 (um) ponto adicional para a Unidade Escolar.
b) Para a classificação nas Olimpíadas Escolares - Fase Estadual, por categoria será seguida a
seguinte pontuação:

Colocação Pontuação
1º Lugar 13 pontos
2º Lugar 10 pontos
3º Lugar 08 pontos
4º Lugar 06 pontos
5º Lugar 04 pontos
6º Lugar 03 pontos
7º Lugar 02 pontos
8º Lugar 01 ponto
6.8 – Critérios de desempate
6.8.1 - Individuais
Os desempates para definição das classificações e premiações individuais e por Unidade
Escolar serão
decididos como segue:
a) Confronto Direto
b) Milésimos totais
c) Milésimos medianos
d) Sonnenborn-Berger
e) Maior número de vitórias
f) Sorteio
Parágrafo único – O jogador que por qualquer motivo, deixar de participar em qualquer rodada
programada, ficará em último lugar na faixa de pontos correspondentes na colocação final.
6.8.2 – Equipes
a) Pontuação Global – A pontuação das equipes em cada categoria será definida pela soma da
bonificação por classificação obtida por seus atletas na prova, mais a adição da pontuação
obtida pela participação de atletas na competição.
b) Desempate – Em caso de empate na pontuação global entre duas ou mais equipes, a
definição será pela melhor colocação individual obtida.
Parágrafo único – A equipe que por qualquer motivo, deixar de participar em qualquer rodada
programada, ficará em último lugar na faixa de pontos correspondentes, na colocação final.
6.9 – Premiação
a) Serão premiados com medalhas alusivas aos jogos os atletas que obtiverem as 03 (três)
primeiras colocações em cada categoria e sexo.
b) Serão oferecidos troféus de posse definitiva as 03 (três) Unidades Escolares melhores
classificadas, em cada categoria e sexo.
6.10 – Disposições Gerais
a) As competições serão realizadas nas seguintes categorias, conforme regulamento geral:
Categoria A - Nascidos em 2003 (12 anos) / 2002 (13 anos) / 2001 (14 anos)
Categoria B - Nascidos em 2000 (15 anos) / 1999 (16 anos) / 1998 (17 anos)
b) Os casos omissos serão decididos pelo Árbitro Geral, e este, poderá nomear quantos
auxiliares desejar para o melhor desenvolvimento da competição, não cabendo qualquer
recurso ao presente regulamento após o Congresso Técnico.
6.11 – Competição
Data: 28 de junho de 2015
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