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1º Torneio Inkluziva de Xadrez Escolar 
Etapa Nacional 

 

Regulamento Geral 
 

Capítulo I – Da Finalidade do Evento 
 
Art.1° - O Torneio Inkluziva de Xadrez tem por finalidade promover a 
conscientização da implantação do xadrez no processo de aprendizagem 
no meio escolar. 

 

Capítulo II – Dos Objetivos 

Art.2° - O Torneio Inkluziva de Xadrez tem como objetivos: 

a) Contribuir para a melhoria do nível técnico do xadrez brasileiro, 
promovendo o intercâmbio cultural e social. 

b) Congregar a comunidade enxadrística brasileira a nível escolar. 

c) Fomentar a prática do xadrez com fins educativos, de lazer, de 
saúde e de rendimento 

d) Desenvolver o intercâmbio sociocultural e desportivo entre os 
participantes e suas comunidades; 
 
 
 
Capítulo III – Da Realização 
 
Art.3° - O torneio contará com cinco etapas regionais classificatórias 
ONLINE e com uma final PRESENCIAL no ritmo RÁPIDO (15m+5s). 
Cada etapa regional contará com cinco categorias e cada etapa 
regional classifica um atleta por categoria para a grande final 
presencial. 
 
 
 
Capítulo IV – Da Classificação para a Final 
 
Art.4° - A classificação dos finalistas de cada categoria somente será 
confirmada 48 horas depois do fim da etapa, após a análise anti-trapaça 
do CHESS.COM. A identificação de qualquer partida com uso indevido de 
assistência, seja por computador ou qualquer outro meio acarretará na 



 
 

 

imediata desclassificação. O sistema anti-trapaça do CHESS.COM será 
a palavra final sobre o resultado de qualquer partida e não poderá ser 
questionado. 
 
 
 
Capítulo V – Do Local e Horário das Etapas e da Final 
 
Art.5° - As etapas regionais serão ONLINE na plataforma CHESS.COM 
obedecendo o calendário a seguir:  

 
 

REGIÃO DATA CATEGORIA e HORÁRIO 

Etapa Norte 14/Maio/2023 

Adulto e Juvenil 
às 19:00 

 
 

Cadete, 
Pré-Infantil, 
e Pré-Mirim 

às 10:00 

Etapa Nordeste 17/Junho/2023 

Etapa Sul 15/Julho/2023 

Etapa Sudeste 16/Setembro/2023 

tapa Centro Oeste 04/Novembro/2023 

Final Brasília 25/Novembro/2023 (programação abaixo) 

 
§ 1° - Os participantes de uma região NÃO PODERÃO participar das 
etapas de outra região diferente de seu comprovante de residência. 
   
§ 2 ° - A etapa final será dia 25/11/2023 no HOTEL - ENDEREÇO - 

Brasília – DF 
 
 



 
 

 

 
 

Art.6° - Do custeio das despesas 
 
§ 1° - O Campeão de cada Categoria se classifica para a grande final de Brasília 
e terá despesas pagas (passagem ida e volta, estadia e alimentação). 
 
§ 2° - Para os classificados menores de idade serão pagas as despesas de UM 
ACOMPANHANTE para a etapa final. 
 
§ 3° - Os jogadores classificados cuja origem seja em localidades que não 
possuem aeroportos nas proximidades, os mesmos deverão contatar a equipe 
organizadora do evento para definição da melhor forma de trajeto.  
 
§ 4° - A alimentação custeada será: Jantar no dia 24/11/2023; Café da manhã, 
Almoço e Jantar no dia 25/11/2023; e Café da manhã no dia 26/11/2023. 
 
 
 
Capítulo VI – Da Participação 
 
Art.7° - O torneio é aberto a qualquer enxadrista que estiver 
comprovadamente matriculado em instituição de ensino e que se 
enquadre em uma das seguintes categorias: 
 
 
 

 
CATEGORIA FAIXA ETÁRIA ANO DE NASCIMENTO 

Adulto 21+ Nascidos antes de 1º de Janeiro de 2003 

Juvenil Sub 18 a Sub 20 Nascidos entre 01/01/2003 e 31/12/2006 

Cadete Sub 14 a Sub 16 Nascidos entre 01/01/2007 e 31/12/2010 

Pré-Infantil Sub 10 a Sub 12 Nascidos entre 01/01/2011 e 31/12/2014 

Pré-Mirim Sub 06 a Sub 08 Nascidos a partir de 01/01/2015 
 
 

Capítulo VII – Da Premiação 
 

Art.8° - Os Troféus do 1º ao 3º lugar de cada categoria da etapa final, 
serão entregues aos vencedores na grande final em Brasília. 

§ 1° - Os 1° lugares finalistas das etapas regionais, ganharão troféus que 
também serão entregues na grande final em Brasília.  
§ 2° - Serão entregues medalhas para os finalistas do 2° e 3° lugar das 
etapas regionais. 
§ 3° - Todos os participantes receberão um certificado de participação 



 
 

 

em NFT  
§ 4°- Os ganhadores de cada região e da etapa final ganharão um NFT 
personalizada com o registro da última jogada da partida.   

 
 

 
Capítulo VIII – Da Inscrição 
 
Art. 9° - As inscrições serão feitas através de formulário online com a 
necessidade de envio de documentos que comprovem data de 
nascimento, local de residência e matrícula válida em instituição de 
ensino. 
 
Art. 10° - O nome do atleta só será incluído no Chess-Results depois 
da confirmação dos dados. O Chess-Results será utilizado 
APENAS para a listagem dos atletas nas etapas regionais. O 
emparceiramento das etapas regionais será feito pelo sistema do 
CHESS.COM. Na etapa final o emparceiramento será feito 
normalmente pelo Swiss Manager. 

 
(INSCREVA-SE) 

 
Art. 11° - É necessário preencher corretamente todos os dados 
incluindo nome do acompanhante em caso de classificação para a final 
presencial. 
 
Art. 12° - Recai sobre quem faz o preenchimento do enxadrista a 
responsabilidade pelos dados informados, onde o mesmo deve informar 
o nome completo sem abreviações, assim como os demais dados 
solicitados pelo formulário. 
 
Art. 13° - O prazo de inscrição encerra-se sempre um dia antes da 
data da etapa regional, às 20 horas. 
 
Art. 14° - Chess-results de cada categoria de cada etapa: 
 
 
Capítulo IV – Do Sistema de Disputa e Ritmo de Jogo  
 
Art.15 ° - Cada categoria das etapas regionais será disputada no 
sistema Suíço ou Round-Robin dependendo da quantidade de inscritos 
conforme tabela abaixo: 

 
Suiço em 6 Rodadas (SS) 12 ou mais jogadores 

Suiço em 5 Rodadas (SS) 8 a 11 jogadores 

Round-Robin (RR) 5 a 7 jogadores 

https://inkluziva.org/pt-br/xadrez-escolar/


 
 

 

Double Round-Robin (DRR) 3 a 4 jogadores 

Match em 5 partidas (M) 2 jogadores 
 

§ 1° - O ritmo de jogo do torneio será de 15 minutos com 5 segundos de 
acréscimo desde o primeiro lance. 

§ 2° - Os jogadores precisam estar conectados na plataforma 
CHESS.COM com o link que será fornecido no mínimo 30m antes do 
início da etapa. Será também fornecido um link Zoom onde todos serão 
obrigados a manter suas câmeras LIGADAS e microfones ABERTOS. 
Caso um jogador não esteja com câmera e microfone em funcionamento 
será desclassificado da etapa. 

§ 3° - A responsabilidade pelos detalhes técnicos para conexão à 
plataforma CHESS.COM é de total responsabilidade do jogador. A 
organização deste evento não poderá e não terá condições de dar suporte 
técnico para a conexão de qualquer jogador à plataforma. 

§ 4° - Uma vez iniciada a etapa todos os emparceiramentos e início das 
rodadas subsequentes serão AUTOMÁTICAS se fazendo necessário 
estar logado todo o tempo. Qualquer perda de partida por desconexão ou 
qualquer outro motivo técnico será de responsabilidade do jogador. 

 
 
 

Capítulo X – Da Programação da Etapa Final  
 

Data Horário Atividade 

18/11/2023 
(Sábado) 

09:00h Abertura/Congresso Técnico 

10:00h 1ª Rodada 

11:00h 2ª Rodada 

ALMOÇO 

13:00h 3ª Rodada 

14:00h 4ª Rodada 

15:00h Premiação e Encerramento 

 

Capítulo XI – Dos Critérios de Desempate  



 
 

 

Art. 16 ° - Serão adotados os seguintes critérios de desempate: 

 
 

SIstema Suiço (SS) Round-Robin (RR) 

Confronto Direto (Código 11) Confronto Direto (Código 11) 

Buchholz Cut 1 (código 37) Sistema Koya (Código 45) 

Buchholz Totais (Código 37) Sonneborn-Berger (Código 52) 

Sonneborn-Berger (Código 52) Maior Número de Vitórias (Código 68) 

Maior Número de Vitórias (Código 68) Maioria Negra (Código 53) 

Persistindo o empate, ARMAGEDDON. 

 
§ 1° - Em caso de desempate por ARMAGEDDON será feito um sorteio 
para definir quem joga de brancas. Após o sorteio as brancas terão 5 
minutos para a partida e as negras 4 minutos KO. Em caso de empate as 
negras vencem o ARMAGEDDON. 
 
§ 2° - O programa de emparceiramento usado será o Swiss Manager não 

cabendo recurso. 
 

 

Capítulo XII – Tempo de W.O 
 

Art. 17° - O tempo de W.O. será de 15 minutos após o árbitro anunciar o 
início da rodada. 

 

Capítulo XIII – Do Material 
 

Art. 18° - A organização fornecerá todo o material (peças e relógio) para 
a etapa final. 

 

Capítulo XIV – Da Miscelânea 
 

a) Durante a partida os jogadores estão proibidos de fazer uso de 
anotações, fontes de informações ou conselhos, ou analisar em outro 
tabuleiro; 

b) O jogador está proibido de ter um telefone celular ou outros meios 
eletrônicos de comunicação no local de jogos, a menos que esteja 



 
 

 

completamente desligado e acondicionado em local definido pela 
arbitragem. Se qualquer dispositivo produzir som, o jogador perderá a 
partida. O oponente deverá vencer. No entanto, se o oponente não 
puder vencer o jogo por qualquer série de lances legais, o resultado da 
partida deverá ser um empate; 

c) Ao aceitar participar do torneio, os participantes e o público 
autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem para a 
utilização em toda a mídia impressa e eletrônica, para a divulgação, sem 
nenhum ônus e por prazo indeterminado; 

d) É proibido a jogadores e espectadores lerem livros relacionados ao 
xadrez no local de jogo durante o torneio; 

e) Os espectadores e acompanhantes poderão permanecer no salão 
de jogos APENAS até 5 (cinco) minutos antes do início de cada rodada. 
Todos deverão sair do salão de jogos antes do início da rodada; 

f) A responsabilidade por qualquer avaria causada pelos jogadores 
nos locais de competição e demais instalações ou serviços oferecidos, 
ficará a cargo do atleta que causou o dano; 

g) Todos os jogadores devem zelar pela limpeza e conservação dos 
locais de jogos. 

 

Capítulo XV – Da Equipe de Arbitragem e Direção de Prova 
 

a) Diretor de Prova: FA Ednilson Monteiro Rosas; 

b) Árbitro Chefe etapas online: FA Carlos Carvalho; 

c) Árbitro Chefe etapa presencial: (a ser anunciado); 

d) Árbitros Adjuntos etapa final: (a serem anunciados); 

 
 

Capítulo XVI – Dos Recursos 
 
a) Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início 
da primeira rodada; 
 
b) A competição será regida pelas Leis do Xadrez aprovadas no 90º 
Congresso da FIDE em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos; 
 
c) Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e direção do 
evento; 
 
d) Maiores informações: Com o Diretor do Torneio, Ednilson Rosas, 
e-mail contato@edrosas.com.br e telefone (21) 96499-5591; 
 
e) O responsável pela inscrição do enxadrista, ao efetuar a inscrição, 



 
 

 

e o enxadrista, ao participar do evento aceita todos os termos do 
presente regulamento, sem ressalvas; 
 
f) Este regulamento estará sujeito a modificações, conforme 
necessidade da Organização; 
 
 
Brasília, DF, 08 de Fevereiro de 2023. 
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