
REGULAMENTO

II  TORNEIO ONLINE DE XADREZ UFOPA 2021

ART. 1.º Este é o regulamento geral para a disputa do II Torneio Online de Xadrez
da UFOPA.

ART. 2.º O II Torneio Online de Xadrez Blitz da UFOPA será realizado a 2 etapa dia
06 de Agosto de 2021 as 14:30 na plataforma do Lichess.com, com total de
enxadristas de 36 participantes divididos entre a categoria A - 10 enxadristas com
vínculo com a UFOPA mais 10 convidados, e categoria B, com 16 enxadristas com
vínculo com a UFOPA, conforme ART. 11 e com formação de cadastro de reservas.

Parágrafo único. Haverá prioritariamente a divisão igual das vagas pelos campi da
UFOPA, podendo alterações serem feitas pela coordenação.

ART. 3.º São objetivos da ETAPA DO CIRCUITO

I – Motivar a modalidade de Xadrez como prática esportiva e recreativa (mesmo
nesses tempos de pandemia);
II – Pontuar os enxadristas participantes no II Torneio On Line de Xadrez da
UFOPA, de acordo com sua pontuação no torneio para futuros torneios em 2021;
III – Consagrar o enxadrista vencedor como Campeão do II Torneio Online de
Xadrez da UFOPA.

ART. 4.º A plataforma oficial de disputa do II Torneio Online de Xadrez Blitz da UFOPA será
o lichess.org.

ART. 5.º A etapa do torneio acontecerá online e de maneira remota. Todos os enxadristas
serão incluídos em um grupo de Whatsapp do torneio pela ADMINISTRAÇÃO DO
EVENTO. Haverá também um grupo para Assembleia Geral onde todas as informações
gerais de cada Etapa do Circuito (tabela de classificação, reativação de jogadores) serão
postadas e dúvidas tiradas.

ART. 6.º As INSCRIÇÕES serão GRATUITAS e realizadas EXCLUSIVAMENTE
ONLINE e está aberto a todos os jogadores, amadores ou não, que sejam brasileiros que
residam ou não no Brasil e que sigam os seguintes pré-requisitos:

I - Ser acadêmico ou servidor da UFOPA devidamente matriculado ou ter feito o semestre
2021.1

II - Fazer inscrição no formulário on-line que estará disponível de 23 de julho de 2021 a 02
de agosto de 2021.



Parágrafo único. Estarão disponíveis dez vagas para jogadores convidados de grupos
parceiros da UFOPA com critério de inscrição por ordem, podendo haver cadastro de
reserva.

ART. 7.º A premiação, assim como ao final do II Torneio Online de Xadrez da
UFOPA, será certificação para todos com carga horária de 8 horas de atividade
complementar (4 horas para preparação e inscrição e 4 horas para o torneio) e
premiação nas seguintes categorias:

CATEGORIA A

I - premiação para os 3 primeiros

II - melhor colocado por campi

III - melhor feminino Servidor

IV - melhor feminino  estudante

V - melhor masculino Servidor

VII - melhor masculino estudante

VIII - Melhor convidado

CATEGORIA B

IX - premiação para os 3 primeiros

X - melhor por campi

XI - melhor servidor

XII - melhor estudante

Parágrafo único. Os enxadristas convidados só concorrem na categoria A.

ART. 8.º O tempo de reflexão será de 5 minutos + 3 segundos de acréscimo

ART. 9.º O jogador que for acusado pelo lichess.org, (plataforma oficial de
disputa) pelo uso de engine terá seu nome e nick suspensos permanentemente de
todos os eventos realizados pelo Coordenação de Esporte e Lazer da PROGES.

ART. 10.º O sistema de disputa será Suiço de 6 rodadas;

Parágrafo único. O programa de emparceiramento a ser utilizado será o do próprio
Lichess.

ART. 11.º Haverá a categoria A e categoria B, para que haja , sendo:



I - A categoria A será composta por 50% dos enxadristas que participaram da I
torneio de xadrez online da UFOPA classificados com as 50% melhores pontuações
do referido torneio e pelos 10 enxadristas convidados, com acréscimos ou
decréscimos de participantes decididos pela coordenação.

II - A categoria B será composta pelos enxadristas que não se encaixam no inciso I
e novos enxadristas vinculados a UFOPA.

ART. 12.° Em caso de empate na pontuação os critérios de desempate serão pelo
próprio liichess ou resolvidos pela coordenação do torneio:

ART. 13.º Serão obedecidas as regras oficiais de Xadrez da FIDE, onde forem
aplicáveis.

ART. 14.º Todos os jogadores, inscritos na II Torneio Online de Xadrez da UFOPA.,
não terá formação de RATING.

ART. 15.º Serão aplicadas as regras de competição descritas no item A4 do
apêndice A, das regras oficiais da FIDE.

ART. 16º. A pontuação do torneio será definida de acordo com a pontuação do
Lichess.

ART. 17.º Não haverá o tempo de tolerância para efetivação de W.O.

ART. 18.º Os jogadores que procederem a sua inscrição neste evento estão de
pleno acordo com o regulamento da competição.

ART. 19.º Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Coordenador
Geral.

ANEXO

CRONOGRAMA

23/07 Lançamento e divulgação

23/07 a 02/08 Inscrição

03/08 a 05/08 Criação do Grupo do Whatzaap

04/08 torneio teste as 14:30



06/08 II TORNEI ON LINE 2021 14:30

09/08 Divulgação dos resultaos

10/08 entrega de premiações e certificados

Encerramento do grupo e da entrega
das premiações.


