Regulamento 2020
1º Torneio ACESC de Xadrez Online Infantojuvenil e Livre
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Capítulo I – DA INSCRIÇÃO
Art. 1º. O 1º Torneio ACESC de Xadrez Online Infantojuvenil e Livre será realizado
nos dias 22 e 23 de agosto de 2020.
Art. 2º. Poderão inscrever-se sócios dos clubes filiados à ACESC, clubes e escolas
convidadas.
Art. 3º. As inscrições para o 1º Torneio ACESC de Xadrez Online Infantojuvenil e
Livre devem ser feitas até o dia 20 (vinte) de agosto de 2020, quinta-feira.
Os interessados devem se inscrever preenchendo as informações por meio do link
https://forms.gle/qEQFDg4969xX7fPQA
a) Seu nome;
b) E-mail;
c) Nome da instituição que representa;
d) Telefone para contato;
e) Data de nascimento e sexo;
f) Perfil do Instagram (caso tenha), de modo que quando a ACESC republicar
a imagem, seu perfil seja citado.
g) Nickname no site lichess.org
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Art. 4º. A inscrição dará automaticamente à ACESC os direitos autorais da imagem e
som de todos os inscritos, bem como dos vídeos, fotografias e receitas produzidos
para participação do 1º Torneio ACESC de Xadrez Online; podendo a ACESC divulgálos em seus canais de divulgação e em impressos e eletrônicos, sem quaisquer custos
referentes aos direitos autorais.

Capítulo II – CLASSES E CATEGORIAS
Art. 5º. O associado será relacionado em uma das classes: Masculino e Feminino
Art. 6º. E participará em uma das 06 (seis) categorias de idade:
a) Categoria A: Até 10 anos (nascidos em 2010 ou depois)
b) Categoria B: 11 a 12 anos (nascidos nos anos 2008 e 2009)
c) Categoria C: 13 a 14 anos (nascidos nos anos 2006 e 2007)
d) Categoria D: 15 a 16 anos (nascidos nos anos 2004 e 2005)
e) Categoria E: 17 a 18 anos (nascidos nos anos 2002 e 2003)
f) Categoria Livre: Acima de 18 anos (nascidos em 2001 ou antes)
Art. 7º. Caso a categoria tenha menos de 8 inscritos, os atletas serão alocados para
uma categoria superior.

Capítulo III – DATA E HORÁRIO DO TORNEIO
Art. 8º. O 1º Torneio ACESC de Xadrez Online será realizado nos dias 22 e 23 de
agosto de 2020.
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Art. 9º. No dia 22 de agosto, sábado, serão realizados os jogos da categorias de até
18 anos, com cadência de 12 + 3, isto é, partidas com 12 minutos por jogador + 3
segundos de acréscimo por lance, a partir das 10 horas.
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Art. 10º. Nos dias 22 e 23 de agosto, sábado e domingo, serão realizados os jogos da
categoria livre, para maiores de 18 anos, com cadência de 45 + 15, isto é, com
partidas de 45 minutos para cada jogador + 15 segundos por lance de acréscimo por
lance, a partir das 14 horas.
Art. 11. As datas e horários dos torneios estão indicadas nas tabelas a seguir e,
também, serão enviadas através de e-mail informado no ato de inscrição.
Art. 12. Programação das categorias A, B, C, D e E (até 18 anos):

SÁBADO
22/08/2020
10h00 da manhã: 1ª Rodada
Demais rodadas na sequência, basta o participante
aguardar a próxima partida iniciar no site.
Previsão de término: 12h30
Art. 13. Programação da categoria Livre (acima de 18 anos):

SÁBADO

DOMINGO

22/08/2020

23/08/2020

14h00min: 1ª Rodada

15h00min: 4ª Rodada

16h00min: 2ª Rodada

17h00min: 5ª Rodada

18h00min: 3ª Rodada

Previsão de término: 19h00
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Capítulo IV – PLATAFORMA ONLINE
Art. 14. O Torneio será realizado na plataforma www.lichess.org
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Art. 15. Será disponibilizado um grupo de WhatsApp para resolver as questões
referente ao torneio com todos os jogadores inscritos.
Link: https://chat.whatsapp.com/Hp3L5Q5wonz6ENiiulWd4T

Capítulo V – DAS NORMAS
Art. 16. A Competição de Xadrez será realizada de acordo com as Regras Oficiais da
Federação Internacional de Xadrez – FIDE (Leis do Xadrez), salvo o estabelecido
neste Regulamento.
Art. 17. O torneio é individual e será disputado pelo sistema suíço, em 05 (cinco)
rodadas, com a utilização de programa de emparceiramento próprio da plataforma
Lichess.
§ 1º: Serão utilizados os seguintes critérios, na ordem abaixo, para definir o
ranking inicial:
a) Categorias até 18 anos: Rating do Lichess modalidade rápido
b) Categoria Livre: Rating do Lichess modalidade clássico
Art. 18. O tempo de jogo será de 12 minutos + 3 segundos de acréscimo por lance
(categorias até 18 anos) e 45 minutos + 15 segundos por lance (categoria livre)
§ 1: A plataforma não tolera atrasos, as partidas vão iniciar pontualmente
conforme regulamento. Aconselha-se que o participante entre no link do
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torneio com antecedência e mantenha a aba/janela do torneio aberta
durante todo o período do torneio em disputa.
Art. 19. É proibido o uso de softwares que influenciem nos resultados das partidas,
tendo como punição para seu uso a desclassificação imediata do torneio e
possivelmente banimento de futuros eventos online. Caso um jogador sinta-se
lesado, deve informar a ACESC através de correio eletrônico.
§ 1: É imprescindível que os jogadores utilizem em todas as partidas suas
contas informadas no formulário de inscrição caso queiram solicitar avaliação
da comissão
Art. 20. A contagem dos pontos será a oficial da FIDE:
•

Vitória: 1,0 ponto;

•

Empate: 0,5 ponto;

•

Derrota: 0 ponto.

Art. 21. Em caso de empate na pontuação final de cada torneio, serão adotados os
critérios de desempate oficiais da plataforma Lichess
Art. 22. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora.

Capítulo VI - DA PREMIAÇÃO
Art. 23. Os prêmios serão dados em função da classificação final, obtida de acordo
com a pontuação, conforme regras descritas neste regulamento.
Art. 24. Serão indicados 03 (três) finalistas de cada categoria de idade, dentre os
sócios dos clubes filiados à ACESC
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Art. 25. A classificação será divulgada no site e nas redes sociais da ACESC.
Art. 26. Os 1º (primeiros) lugares de cada categoria terão o direito de jogar uma
simultânea de xadrez contra o Grande Mestre Gilberto Milos Jr. na mesma
plataforma, com data a definir.
Art. 27. Os 1º, 2º e 3º colocados de todas as categorias receberão certificado.
Diretoria de Esportes da ACESC
São Paulo, 17 de julho de 2020
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