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NOTA OFICIAL – CE/SER/JOJUPS - DIVISÃO “B” - Nº 05/2013 
 
        O Governo do Paraná, Secretaria de Estado do Esporte, Coordenação de 
Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais oficializa por meio do 
presente as alterações redigidas abaixo para o Regulamento Geral dos 27º Jogos da Juventude do 
Paraná / Divisão “B” – 2013: 
 
Regulamento Técnico da modalidade de Xadrez - alterações, em vermelho, conforme segue: 
 

CAMPEONATO DE XADREZ 

 
1.  O Campeonato de Xadrez será disputado com a observância das “Leis do Xadrez” 

estabelecidas pela Federação Internacional de Xadrez - FIDE aplicadas no que couberem, para 
cada prova e sistema de disputa, conforme as orientações técnicas da Federação de Xadrez 
do Paraná - FEXPAR e obedecendo as demais normas contidas neste Regulamento. 

 
2.  O Campeonato de Xadrez será disputado por atletas nascidos entre 1996 e 2000 (13 a 17 

anos) e conforme o Parágrafo Primeiro do Art. 33. 
 

2.1 Será permitida e inscrição e participação de até 02 (dois) atletas nascidos entre  2001 e 
2002 (12 e 11 anos). 

 
3. O Campeonato de Xadrez na Fase Final será composto das seguintes provas no feminino e no 

masculino: 
 
3.1 XADREZ RELÂMPAGO, com o tempo de jogo total de 05 minutos para cada jogador em 

relógio analógico e 03 minutos com acréscimo 02 segundos por lance em relógio 
digital e tempo  de tolerância de 03 minutos para efetivação de W.O.; 

3.2 XADREZ RÁPIDO, com tempo de jogo total de 20 minutos para cada jogador em 
relógio analógico e 15 minutos com acréscimo 05 segundos por lance em relógio 
digital e tempo de tolerância de 15 minutos para efetivação de W.O.; 

3.3 XADREZ CONVENCIONAL, com tempo de jogo total de 02h00 nocaute em relógio 
analógico e 01h30min com acréscimo de 30 segundos por lance em relógio digital, 
para cada jogador e tempo de tolerância de 60 minutos para efetivação de W.O.; 

 
4. Na Fase Final as provas de XADREZ RÁPIDO, XADREZ RELÂMPAGO E XADREZ 

CONVENCIONAL serão organizadas de acordo com os sistemas e critérios seguintes: 
 

4.1 Match de 02 partidas, no caso de 02 participantes; 
4.2 Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno e returno, no caso de 03 ou 04 

participantes; 
4.3 Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno único, no caso de 05 a 08 

participantes; 
4.4 Sistema Suíço em 05 rodadas no caso de 09 a 12 participantes. 
4.5 Sistema Suíço em 06 rodadas no caso de 13 a 16 participantes. 
4.6 Sistema Suíço em 07 rodadas no caso de 17 ou mais participantes. 
 

Nas competições disputadas pelo Sistema Suíço, fica estabelecido para fins de 
emparceiramento que na última rodada não serão levadas em conta as cores das 
rodadas anteriores. 

 
5.  Na aplicação do sistema suíço será observada a regulamentação da FIDE com as adaptações, 

recomendações e softwares indicados pela FEXPAR. 
 
5.1 Na prova de XADREZ CONVENCIONAL, a ordem inicial das equipes no torneio 

será estabelecida utilizando-se, pela ordem, a apuração do rating médio de cada 
equipe (pela ordem FIDE e FEXPAR) e no caso de empate, ordem alfabética 
crescente dos nomes dos municípios. A apuração do rating médio de cada equipe 
será através da soma do rating de todos os integrantes da equipe que o possuam, 
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seguido da divisão por 6; 
5.2 Na prova de XADREZ CONVENCIONAL realizada pelo Sistema Suíço, a pontuação 

de bye das equipes será definida atribuindo-se 1 ponto para cada integrante titular 
da equipe na primeira rodada e 0,5 ponto para cada integrante titular da equipe a 
partir da segunda rodada. 

5.3 Nas provas de XADREZ RÁPIDO E XADREZ RELÂMPAGO a ordem inicial dos 
jogadores em cada um dos torneios será estabelecida utilizando-se, os critérios de 
rating rápido e relâmpago FIDE, titulação FIDE, rating rápido e relâmpago FEXPAR e 
ordem alfabética crescente do último sobrenome. 

 
6.  O campeonato de Xadrez poderá ser realizado em até 07 dias, de acordo com a programação 

oficial, organizado na seguinte ordem de provas, para o feminino e para o masculino: 
 

6.1 A primeira prova será a de XADREZ RELÂMPAGO (1º dia); 
6.2 A segunda prova será a de XADREZ RÁPIDO (2º dia); 
6.3 A última prova será a de XADREZ CONVENCIONAL (3º ao 7º dia). 
 

7.   Os atletas serão inscritos, conforme o estabelecido nos Capítulos V e VI do Regulamento 
Geral, na seguinte data: 

 
• Até às 18hs de 16/09/2013. 

 
7.1  Caso o município não se faça presente na Sessão Técnica da modalidade, serão 

homologadas as inscrições feitas regularmente dentro dos prazos estabelecidos e o 
município estará automaticamente acatando as decisões tomadas na referida sessão, 
não podendo alterar suas inscrições. 

 
8. O atleta que estiver inscrito por mais de um município deverá fazer a opção por qual município 

participará na competição, já na Sessão Técnica da modalidade. Caso não o faça 
pessoalmente estará impedido de participar da competição. 

 
9.   A competição será realizada em no máximo 07  dias, e será composta por Municípios que 

não estejam pré-classificado na Divisão A – 2013. 
 
11. Será realizada, ordinariamente, uma Sessão Técnica para o Campeonato de Xadrez. Tal 

sessão será programada no dia anterior ao início das disputas, conforme programação oficial, 
tendo as atribuições especificadas pelo Regulamento Geral e, particularmente: 

 
11.1 Apresentação da programação e metodologia de trabalho da equipe técnica; 
11.2 Definição de procedimentos técnicos; 
11.3 Indicação dos jogadores titulares e a respectiva ordem dos tabuleiros para a prova de 

XADREZ CONVENCIONAL; 
11.4 Determinar o horário e local de entrega da escalação da equipe para cada rodada do 

XADREZ CONVENCIONAL, no caso da entrada de reserva(s); 
11.5 Indicação da ordem dos tabuleiros para as provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ 

RELÂMPAGO; 
11.6 Sorteio para a definição da ordem de emparceiramento, no caso das provas realizadas 

pelos sistemas Round-Robin ou Match. 
 

12. A prova de XADREZ CONVENCIONAL será disputada por equipes em 04 tabuleiros, sendo 
que: 
 
12.1 As equipes femininas e masculinas serão compostas por 06 enxadristas, sendo 04 

titulares e 02 reservas; 
12.2 Para substituição de enxadrista (titular por reserva) será utilizado o procedimento 

adotado nas Olimpíadas da FIDE, ou seja, o(s) titular(es) logo abaixo do(s) tabuleiro(s) 
ausente(s), se houver (em), sobe(m) na respectiva ordem e o(s) reserva(s) entra(m) 
pelo último tabuleiro, podendo subir(em) pelo mesmo modo até suprir as vacâncias 
existentes; 

12.3 Para poder iniciar as partidas em cada rodada cada equipe deverá comparecer com um
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 mínimo de 02 enxadristas; 
12.4 A não observância do disposto no item 12.3 implicará na atribuição de derrota por 

ausência (W.O.) da equipe infratora, aplicando-se à mesma o estabelecido no 
Regulamento Geral; 

12.5 No caso em que os dois reservas sejam escalados terão ordem pré-definida, para efeito 
do que  trata o item 12.2. 

 
13. As provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO serão disputadas obedecendo-se as 

seguintes normas: 
 

13.1 Cada município poderá inscrever até 04 enxadristas em cada prova, no feminino e no 
masculino; 

13.2 As provas, no feminino e no masculino, serão subdivididas em 04 torneios, 
denominados torneios individuais por tabuleiro (T1, T2, T3 e T4). 

13.3 Ao final haverá a apuração de uma classificação individual correspondente a cada um 
dos torneios (1º, 2º, 3º e 4º tabuleiros), além da classificação por equipes apurada para 
cada prova e sexo para efeito de classificação final da modalidade e sexo, não sendo 
passível de premiação; 

13.4 Os enxadristas que perderem por ausência (W.O.), serão automaticamente eliminados 
das disputas na respectiva prova (não serão mais emparceirados para as disputas 
seguintes). 

 
14.  Em todas as provas, em cada partida será atribuído 01 (um) ponto por vitória, 0,5 (meio) ponto 

por empate e 00 (zero) ponto por derrota. 
 
15.  Na prova de XADREZ CONVENCIONAL disputada utilizando-se o Sistema Suíço, a 

classificação de cada equipe será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os seguintes critérios: 
 

15.1 Somatória da pontuação de todas as partidas (jogadas por todos os tabuleiros); 
15.2 Match Point (02 pontos por vitória, 01 ponto por empate e 00 ponto por derrota); 
15.3 Confronto Direto; 
15.4 Buchholz medianos; 
15.5 Buchholz; 
15.6 Pontos dos tabuleiros do torneio (BSV - critério 15 do swissmanager); 
15.7  Partida extra de xadrez relâmpago entre as equipes empatadas (5 minutos x 5 minutos) 

considerando o resultado do match até que haja uma equipe vencedora. 
 

16.  Na prova de XADREZ CONVENCIONAL disputada pelo Sistema Round-Robin a classificação 
de cada equipe será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os seguintes critérios: 
 
16.1 Somatória da pontuação de todas as partidas (jogadas por todos os tabuleiros); 
16.2 Match Point (02 pontos por vitória, 01 ponto por empate e 00 ponto por derrota); 
16.3 Confronto Direto; 
16.4 Sonneborn-Berger; 
16.5 Pontos dos tabuleiros do torneio (BSV - critério 15 do swissmanager); 
16.6 Partida extra de xadrez relâmpago entre as equipes empatadas (5 minutos x 5 minutos)  

considerando o resultado do match até que haja uma equipe vencedora. 
 

17.  Nas provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO realizadas pelo Sistema Suíço, a 
classificação dos enxadristas será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os seguintes 
critérios: 

 
17.1 Pontuação individual total; 
17.2 Confronto Direto; 
17.3 Buchholz medianos (com descarte apenas do pior resultado); 
17.4 Buchholz totais; 
17.5 Sonneborn-Berger; 
17.6 Maior número de vitórias; 
17.7 Partida extra de xadrez relâmpago no sistema morte súbita (5 minutos x 4 minutos) 

onde as brancas tem obrigação de vencer. 
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18. Nas provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO realizadas pelo Sistema Round-
Robin, a classificação dos enxadristas será estabelecida utilizando-se, pela ordem, os 
seguintes critérios: 

 
18.1 Pontuação individual total; 
18.2 Confronto Direto; 
18.3 Sonneborn-Berger; 
18.4 Maior número de vitórias; 
18.5 Sistema Koya; 
18.6 Sonneborn-Berger (com descarte apenas do pior resultado); 
18.7 Partida extra de xadrez relâmpago no sistema morte súbita (5 minutos x 4 minutos) 

onde as brancas tem obrigação de vencer. 
 

19. Para a Fase Final, nas provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO, a classificação 
dos municípios será estabelecida em cada prova, no feminino e no masculino, mediante a 
somatória da pontuação de todos os seus tabuleiros participantes na respectiva prova, 
utilizando-se para o desempate os critérios estabelecidos no item 17 ou no item 18, conforme o 
caso, aplicados para o 1º tabuleiro de cada equipe empatada. 

 
20. Para a apuração da Classificação Final da modalidade de Xadrez feminino e Xadrez masculino, 

a classificação do município participante (CMP) em cada prova será estabelecida mediante a 
pontuação corrigida (PC) obtida nas partidas realizadas, mais uma bonificação (B) relacionada 
à classificação, cujo total é multiplicado por um coeficiente de valorização (CV), de acordo com 
a fórmula: CMP = (PC+B) x CV. 

 
21. A pontuação corrigida (PC) para a prova de XADREZ CONVENCIONAL é a somatória da 

pontuação de todos os 04 tabuleiros no feminino e dos 04 tabuleiros no masculino (POT) 
dividida pelo total de pontos possíveis de serem obtidos (PP), que depende do número de 
rodadas, multiplicado por 100, ou seja: PC = (POT/PP) x 100. 

 
22. Para as provas de XADREZ RÁPIDO e XADREZ RELÂMPAGO a pontuação corrigida (PC) é a 

somatória de todos os pontos obtidos nas partidas realizadas pelos enxadristas do município 
(POE) dividido pelo total de pontos possíveis de serem obtidos (PP), que depende do número 
de rodadas, multiplicado por 100, ou seja: PC = (POE/PP) x 100. 

 
23. A bonificação (B) para cada município é estabelecida pela seguinte fórmula: B = [(MPP+1) – 

CSC] x 2, onde MPP é número de municípios participantes da prova e CSC é a classificação do 
município na respectiva prova em valor absoluto (antes de proceder qualquer correção), sendo 
que a multiplicação pelo fator de 2 é feita para colocar o resultado numa faixa mais próxima dos 
valores de POE. Como exemplo da aplicação desta fórmula, numa prova com 30 municípios 
participantes (MPP=30) o município primeiro colocado (CSC=1) ganharia 60 pontos de bônus, o 
segundo colocado ganharia 58 pontos e assim, sucessivamente, até o último colocado que 
ganharia 02 pontos. 

 
24. Para efeito da bonificação, caso persista o empate na apuração da classificação dos 

municípios, em quaisquer das provas, após a aplicação de todos os critérios de classificação 
estabelecidos, deverão ser atribuídos aos empatados a média dos pontos correspondentes às 
classificações empatadas. 

 
25.  O coeficiente de valorização (CV), feminino e masculino, para cada prova será: 

 
25.1 CONVENCIONAL - CV = 6; 
25.2 RÁPIDO - CV = 4; 
25.3 RELÂMPAGO - CV = 3. 
 

26. A fórmula estabelecida no item 20 para a classificação do município participante (CMP) 
pretende contemplar: 

 
26.1 O aspecto competitivo, mediante a utilização da pontuação corrigida (PC); 
26.2 A participação da comunidade enxadrística na prova, mediante a bonificação (B); 
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26.3 O esforço relativo despendido em cada prova (que se reflete nos dias de duração de 
cada uma), mediante o coeficiente de valorização (CV). 

 
27. A Classificação Final no Xadrez feminino (CFMF) e no Xadrez masculino (CFMM) será apurada 

mediante a somatória da classificação do município participante (CMP) em cada uma das 
provas. Em caso de empate na classificação final será utilizado o seguinte critério de 
desempate: 

  
27.1     Melhor colocação na prova de XADREZ CONVENCIONAL 

 
28. Para a participação em qualquer prova da modalidade de Xadrez será obrigatório que os 

municípios inscritos levem o material necessário para a realização das partidas: 
 

28.1 A obrigação de apresentar jogo completo e relógio de xadrez, ambos em boas 
condições de uso, caberá sempre ao enxadrista condutor das peças brancas; 

28.2 O padrão de relógio a ser utilizado em todas as provas poderá ser do tipo analógico ou 
digital; 

28.3 O equipamento de xadrez deve procurar seguir as recomendações da FIDE 
(Regulamento C02 Padronização de Equipamentos de Xadrez para Torneios FIDE); 

28.4 Entre outros aspectos do equipamento de que trata o item 28.3, o rei deve ter entre 8,5 
e 10,5 cm de altura, sendo o diâmetro de sua base de 40 a 50% a sua altura, sendo as 
demais peças proporcionais ao rei e o tabuleiro deve ter os quadrados medindo de 5 a 
6,5 cm de largura; 

28.5 Caberá ao Supervisor e/ou Coordenador de Xadrez aprovar os equipamentos a serem 
utilizados nas partidas; 

28.6 A coloração das peças deve seguir os padrões de contraste claro/escuro, utilizando 
cores que não causem desagrado, impacto visual, ou seja, demasiadamente 
chamativas. 

 
29.  Os enxadristas, os técnicos e demais participantes deverão zelar pela observância das normas 

de conduta estabelecidas nas Leis do Xadrez da FIDE e, em particular: 
 

29.1 Não serão permitidos contatos dos técnicos ou de outras pessoas, com os jogadores 
durante o andamento das partidas com a finalidade de passar instruções técnicas, tais 
como as referentes posição, resultados ou perspectivas de resultado das partidas; 

29.2 Para outras questões que não aquelas mencionadas no item 29.1, o árbitro geral deverá 
autorizar o contato do jogador com o seu técnico, ou qualquer outra pessoa, devendo o 
mesmo ocorrer com a presença de um membro da equipe de arbitragem; 

29.3 Não é permitido aos enxadristas, técnicos e outras pessoas a utilização de aparelhos 
eletrônicos (celular, computador, rádio, reprodutor de CD e DVD, etc.) no ambiente de 
jogo. 

 
30. A premiação da competição será constituída de: 
 

30.1 Troféus para os três primeiros municípios melhores colocados, conforme item 28, para o 
feminino e o masculino. 

30.2 Medalhas para todos os enxadristas componentes dos três primeiros municípios 
melhore colocados na prova de XADREZ CONVENCIONAL; 

30.3 Medalhas para os três primeiros enxadristas melhores colocados de cada um dos 
torneios correspondentes ao 1º, 2º, 3º e 4º tabuleiros das provas de XADREZ RÁPIDO e 
XADREZ RELÂMPAGO, no feminino e no masculino; 

30.4 Medalhas para os três enxadristas que totalizarem as melhores pontuações totais em 
cada tabuleiro (1º, 2º. 3º e 4º) na prova de XADREZ CONVENCIONAL, bem como ao 
melhor reserva, no feminino e masculino; 

30.5 Para o desempate na apuração dos melhores tabuleiros serão utilizados, pela ordem os 
seguintes critérios de desempate: 
 
30.5.1 Pontos totais obtidos pelo jogador, independente do número de partidas 

jogadas ou vencidas por W.O.; 
30.5.2 Porcentagem dos pontos obtidos; 
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30.5.3 Rating Médio dos adversários; 
30.5.4 Rating Performance; 
30.5.5  Confronto direto; 
30.6.6  Partida extra de xadrez relâmpago no sistema morte súbita (5 minutos x 4 

minutos) em que as brancas tem obrigação de vencer. 
 

31.   Os casos omissos a este Regulamento serão resolvidos pela Comissão Técnica da Secretaria 
de Estado do Esporte no evento. 

 

DÊ SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE 

Curitiba, 02 de Setembro de 2013. 

 

 

    Luis Antonio Costenaro                Vinicius Marques de Souza 
SEES / Coordenação de Esporte               SEES/CE/Supervisão Esporte Rendimento 


