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SELETIVA ESTADUAL GYMNASIADE 2022

REGULAMENTO ESPECÍFICO

XADREZ
Art. 1º – A competição da modalidade Xadrez da Seletiva Nacional Gymnasiade
Escolar 2022 será regida de acordo com as regras oficiais da Federação Internacional
de Xadrez (FIDE), adotadas pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), salvo o
estabelecido neste Regulamento.
Parágrafo único: A competição de xadrez será exclusiva para estudantes/atletas
nascidos nos anos 2004, 2005 e 2006.
Art. 2º – A competição será dividida nos naipes feminino e masculino e cada Escola
poderá inscrever até 6 estudantes/atletas por naipe e um técnico para ambos os
naipes.
Art. 3º – O estudante/atleta deverá comparecer ao local de competição com
antecedência e apresentar, antes do início de cada rodada, sua credencial à equipe de
arbitragem quando solicitado. Parágrafo único: O(a) estudante/atleta deve permanecer
portando sua credencial durante a realização das partidas.
Art. 4º – Os(as) estudantes/atletas deverão estar vestidos com camisa com
identificação da Instituição de Ensino, bermuda ou calça, meia, tênis ou sapato. Não
serão permitidas participações de camisetas sem mangas, chinelo ou sandália.
Art. 5º – É vedado portar celular ou qualquer outro equipamento eletrônico na área de
jogo. O estudante/atleta que for flagrado na área de jogo, portando qualquer
equipamento eletrônico, será declarado perdedor da partida.
Art. 6º – A competição será disputada no Sistema Suíço de emparceiramento em 05
(cinco) rodadas. Caso haja 06 jogadores ou menos por naipe, o sistema de disputa
será Round-Robin.
Art. 7º – Serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios de desempate:
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Sistema Suíço

Round-Robin

1º

Confronto direto (11)

Confronto direto (11)

2º

Buchholz corte pior
resultado (37)

Sonneborn-Berger (52)

3º

Buchholz total (37)

Sistema Koya (45)

4º

Maior número de vitórias
(68)

Maior número de vitórias
(68)

5º

Sonneborn-Berger (52)

Armagedom 4min x 5min

6º

Armagedom 4min x 5min

Art. 8º – O tempo de reflexão para cada estudante/atleta será igual a 20 (vinte)
minutos, com acréscimo de 10 (dez) segundos desde o primeiro lance.
Art. 9º – Será utilizado o programa administrador Swiss Manager, responsável pelos
emparceiramentos e cálculo dos critérios de desempate.
Parágrafo único: Para efeito de ranking inicial, será considerado o rating FIDE, o
rating CBX e ordem alfabética.
Art. 10º – O estudante/atleta que não se apresentar para jogar até 20 (vinte) minutos,
contada a partir da autorização do árbitro para o início de cada rodada, será
considerado ausente e, consequentemente, perdedor da partida, salvo motivo
justificado a critério do árbitro principal.

Art. 11º – O relógio do estudante/atleta ausente será acionado quando autorizado o
início da rodada. Em caso de comparecimento em tempo hábil, o(a) aluno(a)/atleta
jogará a partida com o tempo remanescente.
Art. 12º – Somente com autorização do árbitro principal é permitida a presença na
área de jogo de pessoa que não seja estudante/atleta com partida em andamento ou
árbitro da competição.
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Art. 13º – Os três primeiros colocados de cada naipe estarão classificados e
integrarão a Delegação representante de Sergipe na Seletiva Nacional da
Gymnasiade 2022 a ser realizada em Aracaju
Parágrafo único: O técnico da delegação Sergipana será convocado a critério da
FSDE.
Art. 14º – A Seletiva Nacional da Gymnasiade /2022 tem por finalidades, além de
incentivar a prática desportiva no meio estudantil e de proporcionar os benefícios
educacionais de cooperação, espírito de equipe, integração, disciplina,
responsabilidade e amizade, selecionar os atletas e equipes que representarão o
Brasil nA Gymnasiade 2022 .
Art. 15º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Comitê
Organizador da Seletiva Estadual Gymnasiade Escolar 2022.
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