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CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Artigo 1º - Este Regulamento é o conjunto das disposições que rege o Primeiro 
Campeonato de Xadrez do Município de Arapongas promovido pela Prefeitura do Município 
de Arapongas através da Secretaria Municipal de Educação, que será realizado de 
09/07/2018 à 11/07/2018.  
 
 
CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 
 
Artigo 2º - Primeiro Campeonato de Xadrez do Município de Arapongas tem como 
objetivos:  

I) Promover o esporte, através do jogo, dando oportunidade de participação a um maior 
número de alunos, despertando o gosto pela prática do esporte com fins 
educativos e formativos; 

II) Congregar os alunos das várias Escolas Municipais, propiciando o estímulo 
recíproco, a vivência e reflexo sobre os aspectos positivos do esporte, 
contribuindo para situar a escola como centro cultural, desportivo e formativo da 
comunidade; 

III) Propiciar a oportunidade para o surgimento de novos talentos esportivos, 
enfatizando os valores educacionais do esporte; 

IV) Favorecer o desenvolvimento global dos alunos e sua integração na sociedade. 
 
CAPÍTULO III 
DAS DEFINIÇÕES 
 
Artigo 3º - Para efeito deste Regulamento serão consideradas as seguintes definições na 
competição com Alunos com Deficiência (ACD). 
Parágrafo Primeiro: Serão compreendidos os alunos com as deficiências: 

 DI – Deficiência Intelectual 

 DF – Deficiência Física 

 DV – Deficiência Visual 

 DA – Deficiência Auditiva 

 SD – Síndrome de Down 

 PC – Paralisia Cerebral 
Parágrafo Segundo: A participação na categoria ACD será somente aceita quando o aluno 
apresentar laudo específico no comprovante de matrícula escolar, podendo este ser 
solicitado a qualquer momento pela Comissão Organizadora. 

 

 



 
 

 

 

   

CAPÍTULO IV 
DA ORGANIZAÇÃO 
 
Artigo 4º - Os participantes serão considerados conhecedores deste regulamento, e assim 
se submeterão a todas as consequências que dele possa emanar. 
 
Artigo 5º - Compete a Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão 
Organizadora: 

A. Interpretar este Regulamento e zelar pela sua perfeita execução; 
B. Elaborar, observar e fazer cumprir o cronograma do campeonato; 
C. Designar oficiais de arbitragem e delegados do campeonato, não sendo admitida 

qualquer impugnação ou veto dos indicados; 
D. Examinar os documentos (ficha de inscrição) de acordo com o regulamento, bem 

como as Portarias e Notas Oficias da Secretaria Municipal de Educação; 
E. Aprovar, divulgar resultados e classificação da competição. 

 
 
 
CAPÍTULO V 
DA ANÁLISE DE IRREGULARIDADES – COMISSÃO DISCIPLINAR 
   

   
Artigo 6º - Será constituída uma comissão disciplinar de 03 (três) professores dentre os 
membros da comissão para analisar os casos de irregularidades que poderão vir a surgir 
no evento, neste caso, poderão ser ouvidos as pessoas envolvidas separadamente. Esta 
comissão será constituída pelos seguintes professores:  
 

 Claudia Madrona 
 Danilo Luciano Gobbo 
 Paula Cristiane Alencar 
 

 
 
CAPÍTULO VI 
DAS INSCRIÇÕES DE ATLETAS, COMISSÃO TÉCNICA E MAPA OFÍCIO 
 
Artigo 7º - Os atletas farão suas inscrições no Primeiro Campeonato de Xadrez do 
Município de Arapongas, através do mapa oficio e das fichas de inscrições (atletas) 
preenchidas contendo nome completo, número do documento (sere/número matricula) que 
utilizará como identificação e Data de Nascimento. 
Parágrafo Primeiro – O mapa ofício que cada Estabelecimento de Ensino participará, 
deverá ser entregue até o dia 29/06/2018 até as 17h diretamente na Secretaria Municipal 
de Educação. 
   



 
 

 

 

Artigo 8º - Somente poderão participar Primeiro Campeonato de Xadrez do Município de 
Arapongas, alunos matriculados no Ensino Fundamental I na rede pública e privada do 
Município de Arapongas, nascidos no período de 01/01/2007 até 31/12/2010. 
Parágrafo Primeiro – alunos ACD não terão idade limitada, porém devem estar 
matriculados no ensino fundamental 1. 
Parágrafo Segundo - Todos os alunos inscritos deverão estar matriculados e com 
frequência escolar mínima de 75% no ano de 2018. 
 
Artigo 9º - A modalidade esportiva disputada no Primeiro Campeonato de Xadrez do 
Município de Arapongas para os alunos do Ensino Municipal, com o respectivo número 
permitido de alunos, por modalidade/ classe/ sexo, são as seguintes: 
 

Número de Atletas 
Masculino  Feminino  

06 06 

 
Parágrafo Primeiro – Os alunos ACD não terão número mínimo e nem máximo de 
participantes por escola. 
 
 
Parágrafo Segundo - Serão de total responsabilidade das Escolas participantes, as 
informações dos dados de seus atletas e professores inscritos. 
 

 
CAPÍTULO VII 
ADVERTÊNCIAS 

 
Artigo 10º - O Estabelecimento de Ensino prejudicado ou interessado com a escalação de 
algum atleta/aluno irregular, deverá denunciar na Secretaria Municipal de Educação por 
escrito em duas vias de igual teor. 
 
CAPÍTULO VIII 
DA CONTAGEM DE PONTOS 
 
Artigo 11º - Para proceder à contagem de pontos adotar-se-á o seguinte critério: 
a) Por vitória,1 ponto; 
b) Por empate, 0,5. 
 
 
CAPÍTULO IX 
ADIAMENTO – INTERRUPÇÃO - SUSPENSÃO DE PARTIDA 
 
Artigo 12º–Qualquer partida, por motivo de força maior, poderá ser adiada pela Secretaria 
Municipal de Educação. 



 
 

 

 

Parágrafo Primeiro - Quando a partida for adiada pela Secretaria Municipal de Educação 
ou pelo árbitro, a partida será marcada para outra data, conforme determinação da 
Secretaria Municipal de Educação. 
Parágrafo Segundo - Uma partida só poderá ser adiada, interrompida ou suspensa, 
quando ocorrerem os seguintes motivos: 
a) mau estado do local do evento, que torne a partida impraticável ou perigosa; 
b) falta de iluminação adequada; 
c) conflitos ou distúrbios graves no local; 
d) procedimentos contrários à disciplina por parte dos componentes das equipes ou de suas 
torcidas. 
e) motivo extraordinário, não provocado pelas equipes, e que represente uma situação de 
comoção incompatível com a realização ou continuidade da partida. 

 
CAPITULO X 
DO ABANDONO 
 
Artigo 13º - Caso um Estabelecimento de Ensino abandone o Campeonato de Xadrez do 
Município de Arapongas – categoria C, depois de iniciada a competição, ou, for eliminada, 
terá os resultados de todos os jogos previstos na tabela considerados para efeitos de 
classificação, anulados. 

 
  

 
CAPITULO XI 
DO NÃO COMPARECIMENTO 
 
Artigo 14º - Os atletas são obrigados a participar das partidas nas datas, locais e horários 
estabelecidos na tabela elaborada pela Coordenação Técnica da Secretaria Municipal de 
Educação. 

 
Artigo 15º - Os atletas que deixarem de disputar, sem justa causa à partida desta 
competição, será considerada perdedora por WXO, sendo o caso analisado pela 
COMISSÃO DISCIPLINAR, podendo ser eliminada da competição, e tendo os resultados 
de todos os jogos previstos na tabela considerados para efeitos de classificação anulados. 

 
CAPÍTULO XII 
DAS DISPUTAS 
 
Artigo 16º - Haverá tolerância de 15 minutos apenas para a primeira rodada. 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

CAPÍTULO XIII 
DA EQUIPE DE ARBITRAGEM 
 
Artigo 17º- Os árbitros e assistentes são escalados pela Coordenação de Arbitragem 
Bruno Bonifácio Barbosa, devendo ao se apresentarem para o exercício de suas funções, 
o fazer com antecipação de 30 minutos antes do início da partida.  

 
Artigo 18º - É dever dos atletas e seus respectivos responsáveis tomar todas as medidas 
para que as partidas iniciem e tenham reinício (após o intervalo) exatamente nos horários 
marcados. 
 
Artigo 19º - Nos jogos serão admitidos no recinto de jogo: professor responsável e inscrito 
e atletas. 
 

CAPÍTULO XIV 
DAS PREMIAÇÕES 

 
Artigo 20º - Aos atletas vencedores da competição será atribuído os seguintes títulos, por 
classificação:  
CAMPEÃ: 01 Troféu e Medalhas de Ouro; 
VICE-CAMPEÃ: Medalhas de Prata; 
TERCEIRO LUGAR: Medalhas de Bronze. 
Parágrafo Primeiro – Haverá medalhas para todos os participantes.    
                 
                    
CAPÍTULO XV 

DOS RECURSOS 
 
Artigo 21º - Todo e qualquer recurso ou representação deverá ser fundamentada e dirigida 
oficialmente a Coordenação Técnica do Primeiro Campeonato de Xadrez do Município de 
Arapongas. 
 
Artigo 22º- Não serão apreciados recursos ou representações que não forem firmados pelo 
Diretor constantes na Ficha de inscrição da Escola. 
 
 
Artigo 23º- Os recursos e representações deverão ser apresentados até as 18h do primeiro 
dia útil subsequente após a realização da partida ou participação sob “judice”. Após esse 
prazo, os resultados estarão automaticamente homologados, não cabendo mais qualquer 
tipo de recurso ou representação. 
 
Artigo 24º - Caberá exclusivamente ao impetrante do recurso ou representação o 
fornecimento de provas das irregularidades. Caso o mesmo seja desprovido de provas, não 
será aceito pela Coordenação Técnica. 



 
 

 

 

CAPITULO XVI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS 
 
Artigo 25º - Os Estabelecimentos de Ensino participantes do Primeiro Campeonato de 
Xadrez do Município de Arapongas reconhecem a COMISSÃO DISCIPLINAR, para resolver 
questões que surjam relacionadas aos dispositivos de natureza regulamentar e 
disciplinares. 

 
Artigo 26º- Os organizadores não se responsabilizam por acidentes de qualquer natureza 
aos atletas que ocorram antes, durante ou depois das competições. 
 
Artigo 27º Cabe à COMISSÃO DISCIPLINAR resolver os casos omissos e interpretar, 
sempre que necessário, o disposto neste regulamento geral da competição e seus 
eventuais anexos, cabendo a Coordenação Técnica do Primeiro Campeonato de Xadrez 
do Município de Arapongas - categoria C, expedir atos e instruções que se fizerem 
necessários. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 

 

1. A competição de xadrez será realizada de acordo com as regras oficiais da Federação 

Internacional de Xadrez (FIDE) adotadas pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) e 

Federação de Xadrez do Paraná (FEXPAR), salvo o estabelecido neste regulamento. 

2. O campeonato de xadrez será disputado individualmente (Xadrez Rápido) masculino e 

feminino, e alunos ACD, cada estabelecimento de ensino poderá inscrever até 12 (doze) 

alunos do ensino regular, sendo 06 no masculino e 06 no feminino, e alunos ACD sem 

quantidade definida. 

3. O campeonato de xadrez será realizado em até 03 (três) dias, de acordo com a 

programação oficial. 

 3.1. As partidas serão decididas por meio de um programa de computador 

(ESCORE) com exceção da pontuação final, ocorrendo empate, confronto direto. 

4. O tempo máximo para uma partida de xadrez será de 20 (vinte) minutos, os jogadores 

que não se apresentarem dentro do prazo de tolerância estipulado, que será de 10 (dez) 

minutos, sem a devida e plausível justificativa, perderão por ausência sendo eliminados da 

competição. 

5. O jogador que vencer sua partida, ou vence por falta do oponente (W X O), recebe 01 

(um) ponto, o jogador que perde sua partida, ou perde por ausência (W X O), recebe 00 

(zero) ponto e o jogador que empata sua partida recebe (0,5), ou seja, meio ponto. 

6. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO DISCIPLINAR. 

 

REGULAMENTO ESPECÍFICO DO XADREZ 
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