Sugestões que serão encaminhadas para o Conselho Estadual de Desportos - CED e
FESPORTE
As sugestões abaixo, em sua maioria foram deliberadas em reunião que contou com a participação
de técnicos, dirigentes, árbitros e enxadristas interessados, realizada durante os JASC em Itajaí:

I - No Regulamento Geral
Para OLESC, permitir a participação de atleta até 14 anos de idade e exigir, de que além do mesmo ser
matriculado em escola do Município pelo qual participa, que seja também residente no referido Município;
Para os JOGUINHOS, eliminar a modalidade xadrez do § 1 do art.11 do Regulamento, ou seja, permitir a
participação de atleta na faixa etária de 14 a 17 anos como ocorre com as demais modalidades;
Para o JASC passar o limite mínimo de idade de 15 para 13 anos, alterando o Art 9º do Regulamento;

II - No Regulamento Técnico
Para OLESC passar o ritmo das partida, ou tempo de reflexão, para 1 hora nocaute para cada jogador,
ajustando o subitem 9.1 do Regulamento, fazendo as adaptações no item 3.1 referente ao nº de rodadas por
dia;
Excluir como critério de desempate “maior rating médio dos jogadores titulares” letra e) subitem 2.1 item 2
do Regulamento de todas as competições;
Quando o nº de Municípios participantes em qualquer competição, for menor que nove o sorteio da tabela a
ser usada no sistema Schuring deverá ser realizada durante o Congresso Técnico Geral;

III - Competição de Xadrez Rápido
Em caráter experimental, nos intervalos livres existentes durante as competições, estamos propondo a
realização da competição individual de xadrez rápido realizada em um dia ou dois meio período, em 7
rodadas pelo sistema Suíço de emparceiramento nos moldes estabelecido no Regulamento Técnico atual,
com ritmo de 21 minutos nocaute, aberto para todos os atletas inscritos embora não obrigatória a
participação;
Pretende-se com esta nova competição, além de dar mais dinamismo para a modalidade xadrez que
permitirá a participação inclusive daqueles atletas que hoje, estando na reserva de suas respectivas equipes,
muitas vezes não participam de nenhum partida durante todos os dias de duração dos Jogos, tem objetivo
também de analisar o comportamento da modalidade de xadrez rápido com vistas a introdução futura na
OLESC, JOGUINHOS e JASC, com peso inferior a 50% em relação a competição principal, com vistas
a definir o Município campeão;
O torneio, realizado em naipes separado, contaria pontos de conformidade e os vencedores seriam
premiados com medalhas na mesma coloração até o 10º lugar.
Para conhecer-se a classificação dos municípios nesta competição, utilizar-se-á a seguinte pontuação da
classificação individual:

1º lugar:
2º lugar:
3º lugar:
4º lugar:
5º lugar:
6º lugar:
7º lugar:

20 pontos
19 pontos
18 pontos
17 pontos
16 pontos
15 pontos
14 pontos

8º lugar: 13 pontos
9º lugar: 12 pontos
10º lugar: 11pontos
11º lugar: 10pontos
12º lugar: 9 pontos
13º lugar: 8 pontos
14º lugar: 7 pontos

15º lugar:
16º lugar:
17º lugar:
18º lugar:
19º lugar:
20º lugar:

6 pontos
5 pontos
4 pontos
3 pontos
2 pontos
1 pontos

IV – Medalhas para os melhores tabuleiros
Como incentivo ao destaque quanto ao nível técnico e com vistas a diminuir a possibilidade de equipes
escalarem seus atletas em ordem diferente da real de força de cada enxadrista, estamos propondo a
premiação adicional de medalhas para os melhores tabuleiros (4 no masculino e 3 no feminino).
Contribuições poderão ser encaminhadas via e-mail diretamente ao Presidente da FCX.

