
 

Regulamento da prova de Xadrez 

 

1. Para a realização dessa prova, será utilizado o site: chess.com. 
2. Da equipe: Cada equipe participante da Gincana poderá indicar 3 jogadores 
para a modalidade. 
3. Do tempo de jogo: Cada Jogador terá 15 min. O tempo deve ser definido nas 
configurações do próprio aplicativo. 
4. Serão seguidas as regras elementares de xadrez para determinar vitória, 
empate ou derrota, que serão indicadas pelo próprio aplicativo/site. 
5. Insultos realizados por qualquer membro da equipe, jogador ou torcedor, 
implicarão a penalização da equipe ou, ainda, a eliminação do agressor do 
evento. A penalização será decidida pelo comitê de organização da gincana. 
6. Em caso de dúvidas na partida, o jogador poderá falar com o árbitro, porém o 
tempo usado pelo jogador não será reposto. 
7. Do sistema de pontuação e confrontos: as equipes participantes se 
enfrentarão em sistema de todos contra todos. Será emparceirado conforme o 
programa Swiss Perfect. Para eventuais critérios de desempate, o programa 
possui a base de cálculos, conforme as regras do xadrez, para desempatar. 
8. Ao final, independente dos vencedores individuais, as equipes serão 
classificadas conforme sua melhor posição no campeonato. 
9.Transmissão: todos os jogadores deverão ficar com a câmera e o microfone 
abertos durante o jogo para evitar possíveis comunicações externas. Haverá 
uma pessoa responsável por analisar as imagens dos jogadores, e caso essa 
pessoa perceba qualquer comunicação externa, a equipe ao qual o jogador 
pertence será automaticamente eliminada do jogo.  
10.Haverá um responsável (professor, estagiário ou aluno não participante de 
nenhuma das equipes) pela transmissão, o qual estará participando como um 
jogador, mas realizará, somente, a transmissão.  
11. Caso um jogador seja pego consultando sites ou outros meios, ele será 
desclassificado e não poderá ser substituído 

12. Como a regra 10 já exige que todos estejam transmitindo sua tela, então os 
demais integrantes da equipe poderão assistir à partida, porém fica proibido 
qualquer comentário que possa atrapalhá-la, seja ele ofensivo ou para ajudar 
quem está jogando. 
13. Caso a internet de um jogador caia durante a partida, e o seu tempo acabe 
ou seja muito prejudicado, a partida poderá ser cancelada, e uma nova partida 
poderá ocorrer entres os mesmos jogadores; 
13.1 Caberá ao árbitro decidir se a partida será cancelada; 
13.2 Caberá ao árbitro decidir se realmente ocorrerá outra partida. 
14. Duração da prova: Média 

Duração da prova: 

(Marque com um X) 

Pontuação da prova: 

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar 

Longa 

 

650 375 250 125 



Média  X 500 300 200 100 

Curta   375 225 150 75 

 
 


