COPA BRASIL DE
XADREZ ESCOLAR 2018

REGULAMENTO TÉCNICO

PROMOÇÃO:
Confederação Brasileira de Xadrez Escolar

REALIZAÇÃO:
Liga Brasileira de Xadrez

OBJETIVOS:
1. Apontar os Campeões da Copa Brasil de Xadrez Escolar, nas categorias sub 8, sub 10,
sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18, masculino e feminino.
2. Movimentar o rating unificado de xadrez rápido da Liga Brasileira de
Xadrez/Confederação Brasileira de Xadrez Escolar.
3. Potencializar a confraternização dos jogadores em idade escolar do Brasil.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
1. Ter nascido a partir do ano de 2000.
2. Estar regularmente matriculado em uma das instituições de ensino no Ensino
Fundamental e Médio do Brasil.
3. Ser brasileiro Nato ou naturalizado.
4. Ter participado de pelo menos uma etapa municipal classificatória para a Copa Brasil
de xadrez Escolar, homologada pela CBXE e LBX.
5. Ser possuidor de Rating e ID da Liga Brasileira de Xadrez, na modalidade de xadrez
rápido.
6. Estar quite com a taxa de inscrição do campeonato.

DAS ETAPAS CLASSIFICATÓRIAS:
As etapas classificatórias serão realizadas nos municípios brasileiros, organizadas por pessoas
devidamente autorizadas pela LBX ou CBXE a promovê-las até 30 de novembro de 2018. Será
considerado classificado um aluno a cada 05 participantes (ou fração) do torneio
classificatório da sua categoria, válido para o Rating CBXE/LBX.
Os torneios classificatórios serão jogados nas seguintes categorias: Masculino Sub 8, Feminino
Sub 8, Masculino Sub 10, Feminino Sub 10, Masculino Sub 12, Feminino Sub 12, Masculino Sub
14, Feminino Sub 14, Masculino Sub 16, Feminino Sub 16 e Masculino Sub 18, Feminino Sub
18. Em caso de número reduzido de inscritos nas etapas municipais, os torneios poderão
agrupar no máximo duas faixas de idade, sendo possível unir os Sub 8 com Sub 10, os Sub 12
com os sub 14 e os Sub 16 com os Sub 18, com ou sem separação por sexo. O número de vagas
permanecerá o mesmo por faixa de idade e sexo (exemplo, um torneio unificado sub 8 e sub
10, masculino e feminino que tenha 10 jogadores, classificará 2 sub 8 masculino, 2 sub 10
masculino, 2 sub 8 feminino e 2 sub 10 feminino.)
A homologação do torneio será concluída após o atendimento dos seguintes parâmetros:
1. Envio e aprovação do arquivo Swiss Manager ou Swiss Perfect ao Vice Presidente da
Liga Brasileira de Xadrez, contendo os dados completos do torneio classificatório e
dados dos jogadores (Nome completo, data de nascimento, município, id LBX e Rating
LBX).
2. Envio do comprovante de pagamento da taxa de organização, no valor de 10 Reais por
arquivo de torneio, para a seguinte conta: Caixa Econômica Federal, Agência 3164,
Operação 003, Conta Corrente 00002070-8.

DA ETAPA FINAL:
A etapa final será realizada em Brasília/DF, nos dias 08 e 09 de dezembro do ano de 2018.

DO RITMO DAS COMPETIÇÕES:
As competições serão jogadas no ritmo rápido (mais de 10 minutos para cada jogador até
menos de 60 minutos para cada jogador)
A Etapa Final será realizada no ritmo 25 minutos para cada jogador, ou 20 minutos mais cinco
segundos por lance, em relógio digital. O relógio digital terá prevalência sobre o relógio
analógico.

DO NÚMERO DE RODADAS E SISTEMA DE EMPARCEIRAMENTO:
Os torneios poderão ser jogados pelo Sistema Round Robin de Emparceiramento (Todos
contra todos) ou pelo Sistema Suíço.

A Etapa Final será realizada pelo sistema Suíço de emparceiramento em 7 rodadas.

DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
Cada organizador é livre para escolher os critérios de desempate da sua competição
classificatória.
Na Etapa Final a ordem dos critérios é a que se segue:
1.
2.
3.
4.
5.

Confronto direto entre os empatados
Milésimos Totais
Milésimos com corte do pior resultado
Sonneborn Berger
Maior Número de Vitórias

DA ARBITRAGEM:
Cada organizador é livre para escolher seu quadro de arbitragem, observando a qualidade
técnica necessária à atividade arbitral.

SOFTWARES DE EMPARCEIRAMENTO E RATING:
Serão homologados eventos que utilizarem o Swiss Perfect For Windows e Swiss Manager.
Na Etapa Final será utilizado o Swiss Manager para o emparceiramento.
O Rating utilizado será o Rating da LBX. Na final, a lista utilizada será aquela que estiver em
vigor a partir de 1º de dezembro.

COMITÊ DE APELAÇÃO:
Cada organizador poderá montar livremente o seu Comitê de Apelação, mediante
concordância dos técnicos das delegações das competições classificatórias.
Na Etapa Final o Comitê de apelação será escolhido entre os chefes de delegação com notável
conhecimento das Leis do Xadrez, em número de 5 membros (três titulares e 2 reservas), sob
aprovação dos técnicos presentes no Congresso Técnico. De preferência, os técnicos devem
ser representantes de estados diferentes.

DA LISTA DE CLASSIFICADOS:
A LBX publicará mensalmente a lista de jogadores classificados para a Etapa Final.

DOS CASOS OMISSOS:
As situações não previstas no presente regulamento serão decididas pela junta organizadora
do evento, escolhida pelo Presidente da Confederação Brasileira de Xadrez Escolar.

Brasília, 17 de junho de 2018

