REGIONAL NORDESTE DE XADREZ ESCOLAR 2022

REGULAMENTO

ORGANIZAÇÃO: Confederação Brasileira de Xadrez e Federação Piauiense de Xadrez
DATA DO EVENTO: 21 de julho de 2022 (quinta-feira).
LOCAL DO EVENTO:
Blue Tree Towers Rio Poty - Av. Marechal Castelo Branco , 555 – Ilhota
Telefone: (86)4009-4009
Localização: https://goo.gl/maps/M3JniFK9XrA2

CRONOGRAMA
Encerramento das inscrições: 14 de julho de 2022.
Publicação dos inscritos no chess-result: 18 julho de 2022.
Data do início da competição: 21 de julho de 2022.
Horário Início da 1ª. rodada do Ensino Fundamental ANOS INICIAIS: 8:30
(previsão de encerramento da competição às 12:30h).
Horário Início da 1ª. rodada do Ensino Fundamental ANOS FINAIS: 14:30
Horário Início da 1ª. rodada do Ensino Médio: 14:30
(previsão de encerramento da competição às 18:00h).
Congresso Técnico/Reunião com os técnicos ou responsáveis: 18 de julho às 19:30
(videoconferência link: https://meet.google.com/wgc-cmzq-nbf )
Obs. Em função da quantidade de inscritos poderá haver mudança no turno da competição dos
enxadristas do Ensino Fundamental ANOS FINAIS

PARTICIPAÇÃO
A competição é aberta a estudantes do Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e do Ensino Médio
(1º ao 3º ano), regulamente matriculados em instituições de ensino da Região Nordeste.
INSCRIÇÃO
Deverá ser realizada através do preenchimento de Ficha de Inscrição, em formulário
eletrônico
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_4IopMic6VViVC125sRIgWTDqL6iFh309bDRRDiL5SNt-w/viewform), anexando o comprovante de
pagamento. A inscrirção deverá ser realizada até as 24 horas do dia 01 de julho de 2022. É
importante destacar que o enxadrista precisa ter ou realizar seu cadastro na CBX (é feito
gratuitamente no site http://www.cbx.org.br/cadastro), mas não é obrigatório pagar a
anuidade.
É obrigação dos enxadristas e/ou dos professores conferirem se a inscrição foi realizada
corretamente.
INSCRIÇÕES
Até 30/04/2022
R$80,00
Até 31/05/2022
R$90,00
Até 14/07/2022
R$100,00

Pagamento da taxa de inscrição:
PIX: 86999137954 - Nubank
Lázaro Miranda Carvalho - Whatsapp: (86) 99913-7954

DADOS TÉCNICOS:
O Regional Nordeste de Xadrez Escolar é disputado em 6 (seis) torneios:
Ensino Fundamental Anos INICIAIS (1º ao 5º ano) – masculino e feminino;
Ensino Fundamental Anos FINAIS (6º ao 9º ano) – masculino e feminino;
Ensino Médio (1º ao 3º ano) – masculino e feminino.
Tempo de Reflexão: 10 + 5 seg no relógio digital ou 15 minutos no relógio analógico. Serão
observadas as regras da FIDE para Xadrez Rápido.
O evento é válido para cálculo de rating CBX Rápido.
As competições serão disputadas pelo Sistema que melhor se adéque ao número de enxadristas
inscritos nas diversas categorias.
A disputa é pelo Sistema Suiço em 05 (cinco) rodadas.

O emparceiramento é feito pelo programa Swiss Manager e os resultados publicados no site
Chess-Results.
PORTE DE CELULAR: O enxadrista, excepcionalmente, é autorizado a portar celular
totalmente desligado. A infração a esta determinação está sujeita a penalidade de acréscimo
de dois minutos ao tempo do adversário.
Won Out (WO): A ausência do jogador, em qualquer das rodadas, implicará sua exclusão
imediata do torneio, salvo motivo justificado a critério do árbitro principal. O tempo de
tolerância é de dez minutos, contados a partir do início da rodada.
CRITÉRIOS DE DESEMPATES:
1º critério - Confronto Direto (código 11);
2º critério - Buchholz com corte do pior resultado (código 37);
3º critério - Buchholz sem corte (código 37);
4º critério - Maior nº de vitórias (código 12);
5º critério - Armagedom.

PREMIAÇÃO:
Troféu para o campeão e medalhas para o segundo e terceiro colocados para cada um dos
anos escolares, naipes masculino e feminino.
PREMIAÇÃO ESPECIAL PARA OS COLÉGIOS:
São oferecidos troféus para as três melhores Instituições de Ensino, considerando o somatório
dos pontos obtidos a partir da colocação do aluno, conforme tabela abaixo:
1º lugar: 12 (dez) pontos;
2º lugar: 08 (oito) pontos
3º lugar: 06 (seis) pontos
4º lugar: 05 (cinco) pontos
5º lugar: 04 (quatro) pontos
6º lugar: 03 (três) pontos
7º lugar: 02 (dois) pontos
8º lugar: 01 (um) ponto
NORMAS DIVERSAS:
a) É de total responsabilidade do jogador e/ou responsável em conferir sua inclusão na
categoria correta do torneio, em lista divulgada no site Chess-Results. Não serão aceitas
reclamações posteriores ao início da competição.
b) Todos os jogadores deverão estar acompanhados de pessoa responsável por seu zelo,
guarda e segurança, durante todo o tempo de realização do evento.
c) A condução do torneio e aplicação das regras de arbitragem é de competência dos árbitros
designados pela organização do evento.
d) Os casos administrativos controvertidos serão decididos pela organização.

ARBITRAGEM
Árbitro Principal: AN Júlio José da Silva Neto
Árbitro Auxiliar: Erasmo Márcio Falcão

HOSPEDAGEM
Blue Tree Towers Rio Poty - Av. Marechal Castelo Branco , 555 – Ilhota
Telefone: (86)4009-4009
Localização: https://goo.gl/maps/M3JniFK9XrA2
Superior Single: R$ 230,00+5%ISS
Duplo Solteiro: R$ 250,00+5%ISS
Superior Triplo: R$ 270,00+5%ISS
Executive Flat Hotel
Rua Regeneração, 469 - Ilhotas, Teresina - PI, 64001-690
(86) 3216-6700
Fórmula Flat Europa
Endereço: R. José Olímpio de Melo, 3330 - Ilhotas, Teresina - PI, 64014-063
Telefone: (86) 3223-7100
Palácio do Rio Hotel
Av. Ininga, 1325 - Teresina - PI, 64048-110
(86) 4009-4600
Alfa Hotel
Av. Rio Poti, 959
Telefone: +55 (86) 3303-2623
Detroit Hotel
Rua Coelho Resende, 260
Centro - Teresina – PI
Telefone: +55 (86) 2107-4949
Ibis TERESINA
R. Primeiro de Maio, 450 - Centro, Teresina - PI, 64001-430
(86) 2106-2000

