
 
 
REGULAMENTO GERAL  
Circuito de Xadrez Online Ponta Grossa  
 
ART. 1.º -  O Circuito de Xadrez Online Ponta Grossa é uma competição oficial da Secretaria de 
Esportes de Ponta Grossa em parceria com o SESC e Federação de Xadrez do Paraná, o 
presente regulamento será aplicado durante a competição. 
 
ART. 2.º - São objetivos do Circuito de Xadrez Online Ponta Grossa: 
I – Possibilitar aos enxadristas experiência; 
II – Motivar a modalidade de Xadrez como prática esportiva; 
III – Proporcionar aos enxadristas uma alternativa de socialização e lazer durante a pandemia 
através do xadrez; 
IV – O congraçamento e a integração dos enxadristas em várias faixas etárias; 
V – Apontar os Campeões da cidade de Ponta Grossa no Xadrez Online do ano de 2021; 
VI – Apontar nomes de atletas para compor os treinamentos das seleções municipais de 
xadrez. 
 
ART. 3.º - Das inscrições: Todos os participantes desta competição precisam estar com vínculo 
para representar Ponta Grossa nos Jogos Oficiais do Estado. 
3.1. Cada participante deverá enviar sua inscrição pelo formulário disponível. 
 
ART. 4.º - O Circuito de Xadrez Online Ponta Grossa será disputada em torneio único com 
premiações para os melhores em cada categoria. 
4.1. Premiação com medalhas para os 3 primeiros colocados em cada categoria Sub 08, Sub 10, 
Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 18 e Adulto masculino e feminino. 
 
 
ART. 5º- Sistema de Disputa e ritmo de jogo: 
5.1. Número de rodadas: 
I- Sistema Suíço em 05 rodadas no caso de até 12 participantes. 
II- Sistema Suíço em 06 rodadas no caso de 13 a 20 participantes. 
III - Sistema Suíço em 08 rodadas no caso de 21 participantes. 
5.2. O ritmo de jogo será de 3+2” 
5.3. Limite de 120 participantes por etapa. 
 
ART. 6º- Do cronograma 
 

Data  Horário 

04/11 a 17/11 Inscrição pelo formulário online  

18/11  Divulgação dos Inscritos  

19/11 19h Competição 

 
 
ART 7º – Para a disputa da competição é obrigatório o uso de câmeras abertas com áudio 
desligado e o microfone ligado para que os árbitros e o público, possam observar os jogadores 
durante suas partidas. 
 



ART 8º – Serão obedecidas as regras da plataforma chess.com, tanto em questões de 
classificação (colocação individual por etapa) e para questões de arbitragens. 
 
ART 9º – Não é permitido ao jogador o auxílio de outros jogadores, engines ou programas 
durante toda a competição. 
 
ART. 10º – Será obrigatório que o jogador tenha o completo no perfil do chess.com no 
nickname (apelido) pode ser opcional. 
 
ART. 11º – Os jogadores que procederem a sua inscrição neste evento estão de pleno acordo 
com o regulamento da competição. 
 
ART. 12º – Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pela coordenação. 
 
ART. 13º – A Coordenação do evento Circuito de Xadrez Online Ponta Grossa será de 
responsabilidade de Lucas Silvestre Borges. 
 

Ponta Grossa, em 04 de novembro de 2021. 
 
 
 
 


