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REGULAMENTO GERAL 

CIRCUITO DE XADREZ DAS ESCOLAS PÚBLICAS 2011 

 

 

REALIZAÇÃO: Departamento de Educação Física/SEED 

ORGANIZAÇÃO: Federação Sergipana de Xadrez (FSX) 

 

1. OBJETIVO 

Promover a prática do xadrez entre os alunos de escolas públicas do Estado de 
Sergipe, de forma a desenvolver a parte técnica da modalidade, além de incentivar o 
espírito amigável e salutar da atividade esportiva. 

 

2. PARTICIPANTES 

2.1 Podem participar do Circuito os alunos regularmente matriculados em instituições 
públicas de ensino das redes municipal, estadual e federal, situadas no Estado de 
Sergipe. 

2.2 O aluno somente pode representar a escola pública na qual esteja matriculado. 

2.3 Cada unidade escolar poderá no máximo escrever 3 alunos por categoria e gênero 

2.4 O aluno deve comparecer ao local de competição usando o uniforme da entidade 
escolar que representa. 

 

3. DATA DA ETAPA E INSCRIÇÃO 

3.1 A data, hora e local de realização das etapas do Circuito serão divulgados, com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias, no site da SEED/DEF 
(www.seed.se.gov.br/jogos ) e da FSX (www.fsx.org.br). 

3.2 O estudante será inscrito pela Escola Pública onde estuda, em cada etapa do 
Circuito. 

3.2 As inscrições serão realizadas através do site www.seed.se.gov.br/jogos , conforme 
calendário definido pelo DEF/SEED. 

3.3.  O jogador deve realizar a confirmação de inscrição, mediante sua presença no dia 
e local do torneio, com antecedência mínima de 1 (uma) hora, antes do início da 
rodada inaugural. 

3.3 Não serão aceitas inscrições solicitadas fora do prazo estipulado ou no dia da 
realização do torneio. 

3.4 A participação dos alunos em todas as etapas do Circuito é totalmente gratuita. 

 

  

http://www.seed.se.gov.br/jogos
http://www.fsx.org.br/
http://www.seed.se.gov.br/jogos
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4. DADOS TÉCNICOS 

 

4.1 O Circuito é composto por 4 (quatro) etapas, constituídas de torneios individuais, na 
categorias A (alunos nascidos a partir de 1997) e categoria B (alunos nascidos a partir 
de 1996 até 1993), nos gêneros masculino e feminino. 

4.2 Em cada etapa, a categoria A jogará separada da categoria B, mas sem distinção 
de naipe. 

4.2 O torneio ocorrerá pelo Sistema Suíço, em 05 (cinco) rodadas, utilizando o software 
de emparceiramento Swiss Perfect. 

4.3 O ritmo de jogo é de 10 (dez) minutos, sem incremento de tempo. 

4.4 Serão observadas as regras oficiais da Fide para xadrez relâmpago e, 
supletivamente, as disposições deste regulamento. 

4.5 A ausência do jogador, a qualquer das rodadas, implica sua exclusão imediata do 
torneio, sendo computados os pontos obtidos para todos os efeitos, salvo decisão em 
contrário da entidade organizadora do torneio. 

4.6 O tempo de tolerância é de 10 (dez) minutos, contados a partir do início da rodada, 
determinada pelo árbitro. 

4.7 A lista inicial dos enxadristas é definida pela ordem decrescente de rating FSX e, 
subsidiariamente, pela ordem alfabética dos nomes. 

4.8 Todas as etapas são válidas para cálculo de rating da Federação Sergipana de 
Xadrez. 

4.9 Os critérios de desempate, para efeito de classificação individual na etapa, são 
milésimos medianos, milésimos totais, progressivo, Sonnenbor-Berger e partida 
armagedon de 6’x5’; nessa exata ordem. 

 

5.  CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 

5.1 Em cada etapa do Circuito, os três melhores colocados do torneio, nas categorias A 
e B – masculino e feminino, terão direito a medalhas individuais, conforme critérios de 
desempate do item 4.9. 

5.2 Serão premiados, de forma individual, com troféus o Campeão geral individual, o 2º 
lugar geral individual e o 3º lugar geral individual de cada categoria e gênero, 
considerado o somatório de pontos individuais obtidos em cada uma das etapas. 

5.3 Em caso de empate na classificação geral individual, será considerado como 
critério de desempate, o maior número de 1º lugares em cada etapa, depois o maior 
número de 2º lugares em cada etapa e assim sucessivamente, até definição da 
colocação dos enxadristas. 

5.4 Será declarada Campeã Geral do Circuito, a Escola Pública que obtiver o maior 
somatório de pontos dos seus alunos durante todas as quatro etapas do Circuito, 
sendo premiada com um troféu. 
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5.5 Ocorrendo empate nesta situação, será declarada vencedora a Escola com maior 
somatório de pontos dos alunos melhores colocados na classificação geral individual, 
em cada categoria e naipe. 

 

6.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1 É obrigação do aluno e do representante da Escola solicitar a correção de dados do 
aluno, não se aceitando reclamações após o encerramento de cada etapa. 

6.2 Os alunos menores de idade devem ser acompanhados de pessoa responsável por 
seu zelo e guarda durante todo o tempo de realização do evento. 

6.3 A condução dos torneios e aplicação das regras de arbitragem são competência 
exclusiva dos árbitros designados pela FSX. 

6.4 Os casos administrativos controvertidos ou não previstos em regulamento serão 
decididos pela DEF/SEED. 

 

Aracaju/SE, 31 de março de 2011. 
 
 


