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NOTA OFICIAL Nº 15/2021 – CE/SER - 33º JOJUPS - ETAPA ESTADUAL 
 

 

O Governo do Paraná, Secretaria de Estado de Educação e Esporte/Paraná Esporte, 
Coordenação de Esporte, Supervisão de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições 
legais:  
 

COMUNICA 
 

 Alterações nos artigos, parágrafos e itens abaixo do Regulamento do 33º Jogos da 
Juventude do Paraná 
 

XADREZ – Retificação do regulamento técnico da modalidade conforme segue: 
 
 

 
- Alteração da redação do item 3 do RT q passa a ter a seguinte redação: 
3.3 - Serão realizados torneios separados para T1, T2 e T3 em ambos os naipes. 

 
- Alteração da redação do item 4 / 4.1 / 4.1.1 do RT q passa a ter a seguinte redação: 
4.1.1 - Nas provas de Xadrez Relâmpago e Xadrez Rápido cada equipe será formada por três tabuleiros 
titulares fixos no rápido e três tabuleiros titulares fixos no relâmpago, sem reservas (T1, T2 e T3) participando 
de um único torneio para cada tabuleiro. 

 
Alteração da redação do item 4 / 4.2 do RT q passa a ter a seguinte redação: 
4.2.1 - Os torneios serão realizados seguindo os números de participantes: 
4.2.1.1 - Match de 02 partidas, no caso de 02 participantes; 
4.2.1.2 - Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno e returno, no caso de 03 ou 04 participantes; 
4.2.1.3 - Sistema Round-Robin (pela tabela Schuring) em turno único, no caso de 05 a 08 participantes; 
4.2.1.4 - Sistema Suíço em 06 rodadas no caso de 09 a 12 participantes, ficando estabelecido para fins de 
emparceiramento que na última rodada não serão levadas em conta as cores das rodadas anteriores. 
4.2.1.5 - Sistema Suíço em 07 rodadas no caso 13 ou mais participantes, ficando estabelecido para fins de 
emparceiramento que na última rodada não serão levadas em conta as cores das rodadas anteriores. 
 
Alteração da redação do item 7 / 7.1 / I e II do RT q passa a ter a seguinte redação: 
I - Os atletas deverão ser escalados na respectiva ficha de escalação em Estilo de Jogo e respectivo tabuleiro 
e a ficha deverá ser enviada até as 14 horas do dia 25 de novembro de 2021, conforme indicado na referida 
ficha. Ficha postada no site oficial. 
II - Caso o município não preencha a ficha de escalação ou a entregue após o horário estipulado (14h do dia 
25/11/2021) os atletas serão escalados de acordo com a ficha de inscrição sendo: Os três primeiros jogarão o 
Xadrez Rápido na sequência T1, T2 e T3 e os três atletas seguintes jogarão o Xadrez Relâmpago seguindo a 
respectiva ordem de T1, T2 e T3. 
 
Alteração da redação do item 11 do RT q passa a ter a seguinte redação: 
11 – Quando um enxadrista for eliminado da competição devido ao W.O., o procedimento será o seguinte: 
 
A – SISTEMA ROUND-ROBIN: Se um enxadrista tiver completado pelo menos 50% de suas partidas, sua 
pontuação deve permanecer na tabela do torneio, sendo registrada na classificação final (as partidas restantes 
serão registradas como W.O. para os respectivos adversários). As partidas não jogadas pelo jogador serão 
indicadas por (-) na tabela de torneio, e os de seus adversários por (+). Se nenhum dos jogadores estiver 
presente na partida (W.O. duplo), o resultado será indicado por dois (-).  
Se um enxadrista não tiver completado 50% de suas partidas, os pontos marcados por ele ou contra ele não 
serão considerados na classificação final. 
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B – SISTEMA SUIÇO: Se um enxadrista for eliminado da Competição devido ao W.O. em um torneio pelo 
Sistema Suíço, os pontos marcados por ele e por seus oponentes devem permanecer na tabela do torneio, 
sendo registrado na classificação final do torneio (o enxadrista não é emparceirado nas rodadas seguintes). 
 
 
 

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.  
 

Curitiba, 24 de novembro de 2021 – 22hs 
 
 
 

 
CRISTIANO BARROS HOMEM DEL REI 

Coordenador de Esportes 
PARANÁ ESPORTE 

 

 
EMERSON LUIS VENTURINI DE OLIVEIRA 

Supervisor de Esporte de Rendimento 
PARANÁ ESPORTE 
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