
JOGOS ESTUDANTIS DO RIO DE JANEIRO  2022 -  REGULAMENTO ESPECÍFICO XADREZ  

CAPÍTULO I - Das Regras: 

Art. 1º - A competição de Xadrez nos Jogos Estudantis do Rio de Janeiro - JERJ/2022, será regida pelas Regras Oficiais da 

Federação Internacional de Xadrez ( FIDE Laws of Chess), adotadas pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e FEXERJ. 

CAPÍTULO II – Da Inscrição: 

Art. 2º - A competição de Xadrez terá a participação de alunos-atletas apenas na Cat A 12 a 14 anos (nascidos entre 2008 e 2010).  

Art. 3º - Cada Instituição de ensino poderá inscrever no máximo 04 (quatro) alunos/atletas por gênero e na categoria e 1(um) 

professor técnico.  

§ Único - A inscrição deverá ser entregue numa ficha nominal da modalidade, devidamente preenchida e assinada pela direção da 

Unidade Escolar e responsável técnico, com alteração permitida até a data do Congresso Técnico.  

CAPÍTULO III – Do Congresso Técnico:  

Art. 4º - É obrigatória a participação dos representantes (professor/técnico) no Congresso Técnico, onde tratará exclusivamente de 

assuntos ligados à competição, tais como: normas gerais, ratificação de inscrições, emparceiramento, etc 

Art 5º - A versão final deste, será disponibilizado durante o Congresso Técnico e após este, divulgado no site e meios de 

comunicação dos JERJ 2022.  

CAPÍTULO IV - Dos Uniformes:  

Art. 6º - Os alunos-atletas deverão comparecer ao local de competição, com antecedência e devidamente uniformizados com camisa 

ou camiseta com manga, acompanhada ou não do agasalho, com bermuda ou calça, meias e tênis ou sapatos, não sendo permitida a 

participação de chinelos ou sandálias.  

Art. 7º - O professor/técnico inscrito deverá, obrigatoriamente, usar durante a competição, os trajes completos (camisa, calça 

comprida ou uniforme de sua delegação e sapato/tênis), não sendo permitida a utilização de short ou camiseta.  

CAPÍTULO IV – Das Modalidades  

Art. 8º - Os alunos-atletas participarão nas modalidades Rápido e Blitz, sendo a participação dos mesmos alunos atletas em ambas 

as modalidades, obrigatória. 

§ Único – A modalidade rápida terá torneios separados por naipe, observado o quorum individual mínimo de 5 (cinco) participantes 

em cada e a modalidade blitz será realizada em torneio único misto (como na Fase Nacional). 

Art. 9º - Cada instituição de Ensino fica obrigada a apresentar-se com tabuleiro, peças de xadrez e relógio em perfeito estado de 

funcionamento para cada aluno inscrito. A Arbitragem poderá rejeitar jogos com peças danificadas ou inadequadas, de cores 

diferentes das comuns, de material que não seja plástico (ou resina) ou madeira ou em estilizadas e relógios 

CAPÍTULO VI – Do Emparceiramento e duração das partidas:  

Art. 10 - Será utilizado o Sistema Suíço de emparceiramento, em 6 (seis) rodadas; sendo utilizado o programa Swiss Manager 

utilizando o Rating Estadual (publicados ou não, independentemente ou não de estarem regularmente federados) para atribuição dos 

números iniciais de emparceiramento e para os que não possuírem, ordenados alfabeticamente. 

Art. 11- O controle de tempo individual das partidas rápidas será de 20 min FA e o das partidas blitz, 5 min. 

Art. 12 - O não comparecimento até 10 min de iniciada a rodada para as partidas rápidas e dos 5 min nas partidas blitz, implicará na 

perda dos pontos por W.O. 



§ Único - Uma falta não justificada até o fim da rodada, provocará a exclusão da competição. Duas faltas, mesmo justificadas, 

excluem automáticamente. 

CAPÍTULO VI – Do Desempate  Individual: 

Art. 13 - As classificações e premiações individuais serão decididos como segue:  

a) Confronto Direto; 

b) Buchholz (Milésimos) Cut 1 (com corte do pior resultado) 

c) Buchholz (Milésimos) Cut 0 (totais) 

d) Sonnenborn-Berger; 

e) Maior número de vitórias (incluindo WOs); 

f) Armaggedon 

§ Único – Na hipótese de utilização do sistema schuring, os criterios serão: 

a) Confronto Direto; 

b) Sonnenborn-Berger; 

c) Koya 

d) Maior número de vitórias (sem WOs); 

e) Armaggedon 

CAPÍTULO VIII - Das Premiações  

Art. 14 - Serão premiados com medalhas os alunos/atletas classificados até terceiro lugar em cada modalidade 

§ Único - O próprio aluno atleta classificado para premiação deverá receber sua medalha no pódio, devidamente uniformizado.  

Art. 15 - Para apuração das Unidades Escolares será considerada a soma de pontos de seus alunos em cada modalidade, 

computando como zero (0) os que NÃO TERMINAREM a competição. 

§ Único – Em caso de empate entre unidades escolares, serão observados os seguintes critérios: 

a) Maior número de melhores colocações de seus alunos atletas 

b) Melhor colocação de seus alunos atletas 

c) Maior número de alunos atletas inscritos que terminarem as competições. 

CAPÍTULO IX - Das Disposições Gerais  

Art. 16 - No decorrer do evento, poderão ser nomeados quantos auxiliares forem necessários para o melhor desenvolvimento da 

competição, não cabendo qualquer recurso ao presente regulamento após o Congresso Técnico;  

Art. 17 - Durante a rodada somente são permitidas na área de jogo, membros da arbitragem e da organização. Fotos podem ser 

tiradas antes das mesmas. 

Art. 18 - Durante a rodada é proibido na área de jogo, o porte de celulares ou quaisquer aparelhos eletrônicos. 

Art 19 – Na mesa de jogo, durante a rodada è proibida a ingestão de alimentos, sendo permitidos água, suco ou refrigerante. 

Art. 20 -   Os jogadores deverão permanecer sentados e chamar um árbitro (levantando a mão) em caso de término da partida ou 

lance irregular. 

Art. 21 - Os casos omissos serão decididos pelo Árbitro Geral, com anuência da Gerência da Competição.  


