
 

REGULAMENTO XADREZ UNIVERSITÁRIO 

Art. 1º - O 1º Torneio de Xadrez do IFSULDEMINAS – Campus Inconfidentes será realizado de 

acordo com as Regras Internacionais da Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e os 

Regulamentos e Normas da organização do evento 

Art. 2º - Será aberto para todo o corpo que compõe o Campus, ou seja, tanto alunos(as) 

(técnico ou superior), quanto os demais servidores poderão participar.  

Art. 3º - O torneio oferecerá uma quantidade prevista de 40 vagas e terá uma única categoria 

geral. 

Art. 4º - O sistema de disputa adotado será o Suíço, na modalidade rápido com 15 minutos 

nocaute para cada jogador e com uma previsão de 5 rodadas. O emparceiramento e os 

critérios de desempate dar-se-ão pelo software Swiss Manager. 

Nota: O Sistema Suiço é o sistema de disputa mais utilizado nos torneios oficiais 

de xadrez, onde jogadores ou equipes precisam ser colocados em pares, para 

enfrentarem-se entre si.  Esse sistema tem a vantagem de permitir um grande número 

de participantes com um número pequeno e determinado de rodadas sem a 

necessidade de eliminar participantes. Segue o mesmo sistema de contagem de 

pontos do sistema todos contra todos, conhecido como Round robin, porém com as 

seguintes regras:  

1. Número pré-determinado de rodadas. 

2. Dois participantes não se enfrentam mais que uma vez. 

3. Na rodada 1: o emparceiramento dos confrontos é feito através do rating ou 

de sorteio, caso os jogadores não possuam rating. 

4. Nas demais rodadas: participantes com pontuações iguais são emparceirados. 

5. Caso não seja possível emparceirar participantes com o mesmo número de 

pontos o confronto será com o concorrente com pontuação mais próxima 

possível. 

Art. 5º - As datas, horários, local das partidas e as demais informações sobre o torneio serão 

dadas brevemente em um regulamento específico sobre a competição, logo após o término 

das inscrições.  

Art. 6º - Alterações quanto ao número de rodadas, duração das partidas e categorias 

poderão sofrer alterações dependendo do número de participantes ou da demanda dos 

mesmos. 



Toda a competição será organizada pela Coordenação 

de esportes do IFSULDEMINAS - Campus Inconfidentes, 

juntamente com a equipe Atlética, bolsistas e 

estagiários do setor. 


