
 
 

 

Seletiva Estadual Universitária de XADREZ 
 

DATA/ LOCAL/ HORÁRIOS 

Data: 01 de setembro de 2012 (SÁBADO). 
     Local: CLUBE DE XADREZ – Rua Araújo, 154 – 3º andar – Centro – São Paulo 

Credenciamento Técnico: Os representantes legais ou os atletas deverão realizar os 
credenciamentos antes do inicio da competição, no local do evento. 
 
Horários:  
 

     Congresso Técnico: no Local da Competição às 14h.00min. 

  Início da Competição: às 14h.30min. 
 

REUNIÃO TÉCNICA 

Somente poderão participar as pessoas devidamente credenciadas pela FUPE, as quais deverão 
obrigatoriamente portar a credencial oficial do evento (CARTEIRA de IDENTIFICAÇÃO da FUPE).  
 
Horário: 14h.00min.  
 

REGULAMENTO 

As entidades terão direito de inscrever um número ilimitado de atletas para competirem nas 
PROVAS apresentadas nesse regulamento.  
 
Poderão participar do referido evento ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS e CURSANDO 
REGULARMENTE em INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR no ESTADO de SÃO PAULO, que estejam 
CURSANDO e FREQUENTANDO GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO durante o ANO CORRENTE até 
o dia 20 de maio de 2012.  

NÃO HAVERÁ LIMITE DE IDADE PARA PARTICIPAÇÃO NESTE EVENTO. 

Os campeões das PROVAS em disputa terão VAGAS PRÉ-ASSEGURADAS para representar o estado 
de São Paulo e a FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE nos JOGOS 
UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS – JUBS 2012 na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná entre os dias 18 e 
27 de outubro de 2012. 

ESTA DETERMINAÇÃO DAR-SE-Á POR CONTA DO NÚMERO LIMITADO DE VAGAS PARA A 
REFERIDA COMPETIÇÃO NACIONAL ESTIPULADA PELA CBDU. 

Obs.1: Conforme determinação da CBDU, somente participarão dos Jogos Universitários 



 
 

 

Brasileiros 2012 (JUBS), atletas com até 24 anos.  

Obs.2: NO JUBs 2012 NÃO PODEREMOS INSCREVER ATLETAS COM IDADE ACIMA DO PERMITIDO 
(24 ANOS). 

Artigo 1°°°° - A modalidade será disputada nos naipes masculino e feminino. 
 
Artigo 2°°°° - Durante os jogos serão obedecidas às regras oficiais de FIDE – Federação Internacional 
de Xadrez – vigentes no início da competição, ressalvando os dispostos nos demais artigos deste 
Regulamento. 
 
Artigo 3°°°° - O número de inscritos por cada entidade será ilimitado. 
 
§ 1°°°°- A lista com os nomes dos enxadristas participantes deverá ser entregue na FUPE até o dia 28 
de agosto de 2012 (terça-feira) às 15h.00min.. 
 
§ 2°°°° - O campeonato terá a seguinte programação:  
 

01 de Setembro de 2012 

Congresso Técnico e Abertura 14h00min 
1ª rodada 14h30min 
2ª rodada 15h20min 
3ª rodada 16h10min 
4ª rodada 17h00min 
5ª rodada 17h45min 

Encerramento 18h30min 
 
Artigo 4°°°° - O tempo de reflexão para cada enxadrista é de 21 (vinte e um) minutos, aplicando-se as 
regras de xadrez rápido da FIDE. 
 
Artigo 5°°°° - O competidor que não se apresentar para jogar até 20 (vinte) minutos após o horário 
determinado para o início do confronto será declarado ausente e, consequentemente, perdedor 
da partida. 
 
§ Único - A perda de duas partidas por ausência (W.O.), seguidas ou alternadas, acarreta a 
eliminação do atleta da competição. 
 
Artigo 6°°°° - A classificação final dos jogadores é determinada pela contagem dos pontos obtidos 
nas partidas: 
   Vitória:  01 ponto 
   Empate:  0,5 ponto 
    Derrota: 0 ponto 
  
Artigo 7°°°° - O emparceiramento obedecerá ao sistema schuring (um contra todos) se houver até 6 
(seis) inscritos e a partir de 7 (sete) inscritos, será utilizado o sistema suíço em 5 (cinco) rodadas. 
 
§ 1°°°° - No sistema schuring a ordem inicial de emparceiramento dos jogadores será definida por 
sorteio.  
 
§ 2° - No sistema suíço, a ordem inicial de emparceiramento dos jogadores será definida pelos 
ratings FIDE, FPX (rápido) e CBX. 
 
Artigo 8º - Em caso de igualdade na pontuação final entre um ou mais jogadores, aplicam-se, por 
ordem, os seguintes critérios de desempate: 



 
 

 

 
§ 1°°°° - No sistema schuring: 
a) Sonnerborn berger; 
b) Sistema Koya; 
c) Confronto direto, somente entre dois jogadores, se houver; 
d) Número de vitórias; 
e) Sorteio. 
 
§ 2°°°° - No sistema suíço: 

a) Milésimos FPX; 
b) Milésimos Totais; 
c) Score acumulado; 
d) Confronto direto, somente entre dois jogadores, se houver; 
e) Maior número de vitórias; 
f) Sorteio. 

 
Artigo 9º – O diretor da prova será indicado pela FUPE bem como a arbitragem que será feita por 
árbitro do quadro da Federação Paulista de Xadrez. 
 
Artigo 10º – Será composto, por 5 integrantes, sendo 3 efetivos e 2 suplentes, um Comitê 
Temporário de Apelação e Disciplinar para dirimir quaisquer pendências que venham a ocorrer. 
 
§ Único – Para que o Comitê aprecie qualquer recurso este deverá ser apresentado por escrito, no 
prazo máximo de 10 (minutos), após o término da última partida da rodada em que ocorreu o fato 
e para ser apreciado deve ser recolhido à FUPE um cheque-caução de R$ 150,00 (cento e 
cinqüenta reais), valor este que será devolvido caso o recurso seja deferido. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS: 
  
A FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES não se responsabilizará por eventuais 
acidentes que possam ocorrer com os atletas durante a competição, prestando tão somente os 
primeiros socorros. 
 
Cada entidade, em concordando com os termos deste Regulamento, deverá indicar uma pessoa 
para representá-la no dia do evento, que deverá estar devidamente credenciado com carteira de 
identificação da FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES para ter livre acesso a todas 
as dependências do local do evento. 
 
Só serão aceitas reivindicações dos responsáveis das entidades que estiveram presentes no 
Congresso. 
 
As ocorrências ou assuntos que não estejam descritos em regulamento, serão analisados em 
Congresso Técnico e no dia do torneio pela comissão organizadora do evento. 
 
A inscrição no evento significa que as entidades estão de acordo com o regulamento. 
 



 
 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÕES 

Todas as entidades ou atletas responsáveis deverão efetuar as inscrições até o dia 28 de agosto de 2012, 
sob pena de estarem sujeitos a não participação no referido torneio. 
 

PRAZO FINAL PARA INSCRIÇÃO DIA 28 DE AGOSTO DE 2012. 
 
Será considerado documento hábil para identificação do atleta, a CARTEIRA de FILIAÇÃO (ATLETAS e 
DIRIGENTES) da FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE atualizada e regularizada 
(ano vigente), adquirida através dos critérios pré-estabelecidos pela DIRETORIA EXECUTIVA da FEDERAÇÃO 
UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE, devendo a mesma ser apresentada impreterivelmente 
antes e/ou durante a competição juntamente com um DOCUMENTO ORIGINAL com FOTO (RG/ Cédula de 
Identidade) fornecida pela SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA; Passaporte com VALIDADE VIGENTE; 
Carteira Nacional de Habilitação (modelo novo com foto e VALIDADE VIGENTE); Carteira de Identidade 
Profissional, expedida por órgãos reconhecidos pela legislação federal (CREF, CRM, OAB, CREA, CRO, CRF, 
etc.) e RNE (Registro Nacional de Estrangeiro Permanente) com VALIDADE VIGENTE também. 
 
A carteira de filiação no valor de R$ 20,00 (VINTE REAIS) deverá ser providenciada com a antecedência de 
até 07 (sete) dias úteis. 
 
O valor da inscrição é de R$ 45,00 (QUARENTA E CINCO REAIS) por atleta para as ENTIDADES FILIADAS no 
ano de 2012. 
 
OS ATLETAS DAS ENTIDADES NÃO FILIADAS NO ANO DE 2012 TERÃO O VALOR DE R$ 65,00 (SESSENTA E 
CINCO REAIS). 
 
Os pagamentos da inscrição e carteira de filiação deverão ser feito impreterivelmente até 15 horas do dia 
28 de agosto de 2012 na sede da FUPE, em São Paulo, ou por meio de depósito bancário (dados abaixo).  
 
O comprovante de depósito e a ficha de inscrição poderão ser enviados via sedex ou pelo e-mail 
fupe@fupe.com.br até o dia 28 de agosto de 2012.  
 
Dados Bancários: 
BANCO DO BRASIL 
AGÊNCIA – 3569-6  
CONTA – 2283-7 
 
FAVORECIDO – FEDERAÇÃO UNIVERSITÁRIA PAULISTA DE ESPORTES – FUPE 
CNPJ 43.280.254/0001-13 
 
Endereço da FUPE: 
Rua Manoel da Nóbrega 802 – Paraíso – São Paulo – CEP: 04001-002 
 
Telefone de contato: 
(11) 6470-5481 
 
E-mail: 
fupe@fupe.com.br  
 



 
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO – Seletiva Estadual Universitária de XADREZ 

 
ENTIDADE  MASCULINO  FEMININO  

 

N° NOME 
DATA 

NASCIMENTO 
1   

2   
3   

4   

5   
6   

7   
8   

9   

10   
11   
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13   

14   
15   

16   
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18   
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20   

 

RESPONSÁVEL:  
CONTATOS:  

 
OBS.: Este mapa deverá ser preenchido separadamente por naipe. 


