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Regulamento Geral 

 

• Evento: 1º Torneio de Xadrez Escolar de Sapucaia do Sul 

• Informações: sec.esportes@sapucaiadosul.rs.gov.br 

• Data: 29/05/21 

• Horário de Início: 14:00h 

• Previsão de Término: 16:30h 

• Local: Competição online pela Plataforma lichess.org  

• Inscrições: 19/04/21 à 19/05/21  

• Valor: Inscrições Gratuitas 

• Inscrições em: https://mychess.com.br/escolarsapucaiadosul2021  

• Categorias: 

➢ Masculino Sub13 (Nascidos nos anos de 2008 e 2009 para cima) 

➢ Masculino Sub15 (Nascidos nos anos de 2006 e 2007) 

➢ Masculino Sub17 (Nascidos nos anos de 2004 e 2005) 

➢ Feminino Sub13 (Nascidos nos anos de 2008 e 2009 para cima) 

➢ Feminino Sub15 (Nascidos nos anos de 2006 e 2007) 

➢ Feminino Sub17 (Nascidos nos anos de 2004 e 2005) 

 

• Premiação:  

 

➢ Medalhas de 1º a 3° lugares de cada categoria. 

➢ Troféu para a Escola de Sapucaia com maior a pontuação. 

➢ Troféu para a Escola Visitante com a maior pontuação. 

 

• Sistema, ritmo e rodadas: 

 

➢ Torneio Suíço. 

➢ Ritmo 10+0. 

mailto:sec.esportes@sapucaiadosul.rs.gov.br?subject=XADREZ%20ESCOLAR
https://lichess.org/
https://mychess.com.br/escolarsapucaiadosul2021
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➢ Até 24 jogadores 5 rodadas, de 25 a 48 jogadores 6 rodadas e acima 

de 49 jogadores 7 rodadas. 

 

• Pontuação: 1º Lugar: 5pts / 2º Lugar: 4pts / 3º Lugar: 3pts / 4º Lugar: 2pts 

/ 5º Lugar: 1 pt. 

 

• Acesso ao Torneio: Após realizar a inscrição, o aluno primeiramente 

deverá entrar na equipe do torneio (Juntar-se à equipe) acessando o link 

abaixo:   

 

https://lichess.org/team/1-torneio-de-xadrez-escolar-de-sapucaia-do-sul 

 

Aguarde até que o Líder da Equipe aprove a sua solicitação. 

 

Após a aprovação da solicitação, basta entrar no link abaixo referente a sua 

categoria e aguardar o início do evento: 

 

➢ Sub13 Masculino: 

https://lichess.org/swiss/5NYQMNeD 

 

➢ Sub13 Feminino: 

https://lichess.org/swiss/pgvabZyF 

 

➢ Sub15 Masculino: 

https://lichess.org/swiss/wIrl62cv 

 

➢ Sub15 Feminino: 

https://lichess.org/swiss/tdNNQOli 

 

➢ Sub17 Masculino: 

https://lichess.org/swiss/FcAfYsxq 

 

➢ Sub17 Feminino: 

https://lichess.org/swiss/gb9UCqse 

 

Atenção! Jogar em uma categoria diferente da qual foi registrada 

no momento da inscrição, poderá acarretar na desclassificação do 

jogador.   

 

• Resultados: O resultado final do torneio será divulgado nos meios de 

comunicação oficiais da Prefeitura de Sapucaia do Sul em até o dia 

https://lichess.org/team/1-torneio-de-xadrez-escolar-de-sapucaia-do-sul
https://lichess.org/team/1-torneio-de-xadrez-escolar-de-sapucaia-do-sul
https://lichess.org/swiss/5NYQMNeD
https://lichess.org/swiss/pgvabZyF
https://lichess.org/swiss/wIrl62cv
https://lichess.org/swiss/tdNNQOli
https://lichess.org/swiss/FcAfYsxq
https://lichess.org/swiss/gb9UCqse
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01/06/21.  

 

• Casos Omissos: Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação 

técnica da modalidade, não podendo essas resoluções contrariarem as 

regras oficiais e o regulamento geral. No caso de necessidade, cabe à 

organização, fazer qualquer ajuste. Não serão aceitas a utilização de 

engines (programa de computador auxiliar) ou outra forma de auxílio para 

vencer (dicas de treinadores, professores, pais etc...) por parte dos 

participantes, sob pena de desclassificação. 

 

IMPORTANTE! A Plataforma Lichess possui uma ferramenta 

automática e poderosa de detecção de irregularidades ou fraudes, 

além de um comitê específico para esse tipo de análise. A equipe 

técnica da organização também irá verificar qualquer tipo de atividade 

não prevista neste regulamento. 

 


