
FESTIVAL NACIONAL DA CRIANÇA – FENAC/2016 
 

REGULAMENTO 
 

1. Objetivo – Apontar os campeões brasileiros em suas respectivas categorias, 
nos naipes Absoluto e Feminino. 
 1.1 – Os campeões poderão representar o Brasil no “Mundial da Juventude” 
e no “Pan-americano” na qualidade de “jogadores oficiais”. 
 
2. Pré-requisitos – poderá participar deste evento o enxadrista que estiver 
cadastrado, com a anuidade quitada ao ano de 2016, na Confederação Brasileira 
de Xadrez; que tenha idade correspondente a uma das categorias pré-definidas.  
 
3. Categorias – Sub 8 ao Sub 14, nos naipes Absoluto e Feminino: 
 

� Sub 08 – nascidos a partir de 2008; 
� Sub 10 – nascidos em 2007 ou 2006; 
� Sub 12 – nascidos em 2005 ou 2004; 
� Sub 14 – nascidos em 2003 ou 2002. 

 
4. Ratings – As competições, em todas as categorias e naipes serão válidas ao 
cômputo do rating clássico (STD) da CBX. 
 4.1 – A competição na categoria “Sub 14 – Absoluto”, exclusivamente, será 
válida ao cômputo do rating clássico (STD) da FIDE. 
 
5. Inscrições: serão efetivadas com observância aos prazos e procedimentos 
previstos no fôlder deste evento.  
 5.1 – Será aceita a inscrição do enxadrista na condição de ‘bye-ausente’ à 
primeira rodada, sem bônus, desde que os prazos e procedimentos previstos no 
fôlder sejam cumpridos, bem como a prévia notificação à Organização. 
 
6. Programação – A programação oficial para todas as categorias e naipes do 
FENAC/2016 será a seguinte: 
 
 

Data Horário Evento 

21/04 

12 horas Publicação in loco das Relações de Inscritos 

13h e 15min Fim do período para correções de inscrições 

13h e 30min Abertura e Reunião Técnica 

14 horas 1ª rodada 

18 horas 2ª rodada 

22/04 

10 horas 3ª rodada 

14 horas 4ª rodada 

17h e 30min 5ª rodada 

23/04 9 horas 6ª rodada 

   



 6.1 – A confirmação de inscrições implicará no reconhecimento dos nomes 
dos inscritos nas “Relações de Participantes”, que se encontrarão previamente 
publicadas no entorno da Área de Jogos e divididas por categorias e naipes. 
  6.1.2 – Todas as solicitações de correções, quaisquer que sejam, serão 
acatadas entre 12 horas e 13h e 15min do dia 21/04, e aquelas que não forem 
reivindicadas neste prazo serão avaliadas somente para a segunda rodada.  
  
7. Tempo de Reflexão – As competições em todas as categorias, nos naipes 
Absoluto e Feminino, estão inseridas na modalidade clássica (STD), de acordo 
com o que segue: 
 7.1 – Para as categorias Sub 08, Sub 10, Sub 12 e Sub 14, em ambos os 
naipes, o tempo de reflexão por jogador será igual a 75min, Knockout. 
 7.2 – Caso haja um enxadrista inscrito na Categoria “Sub 14 – Absoluto” 
com rating FIDE clássico (Standard) superior a 2199, o tempo de reflexão para 
cada jogador, nesta categoria exclusivamente, será igual a 90min com acréscimo 
de 30 segundos por lance, a partir do primeiro.  
 
8. Sistemas de emparceiramento – Serão adotados em função do número de 
enxadristas inscritos por categoria e naipe, de acordo com o que segue: 
 

� Sistema Suíço em 6 rodadas para número igual ou superior a 9 
jogadores e 5 rodadas para 7 ou 8 jogadores; 

� Sistema Round-Robin em 5 rodadas para 5 ou 6 jogadores e Double 
Round-Robin em 6 rodadas para 3 ou 4 jogadores; 

� Match de 6 partidas para dois jogadores. 
 
 8.1 – Caso sejam adotadas 5 rodadas em qualquer categoria e naipe, a última 
rodada, ou 5ª rodada, será transferida para o último dia de competição. 
 
9. Critérios de Desempate – Em função do Sistema de Emparceiramento a ser 
utilizado, os critérios estão definidos e ordenados de acordo com o que segue: 
 

Suíço Round-Robin e Double Match 

1º Confronto Direto [11] Confronto Direto [11] Sorteio 

2º Buchholz – 1 [37] Sonneborn-Berger [52]  

3º Buchholz [37] Sistema Koya [45]  

4º Nº de Vitórias [12] Nº de Vitórias [12]  

5º Sonneborn-Berger [52] Maioria Negra [53]  

6º Sorteio Sorteio  

 
 9.1 – No caso do Match, aquele que, a qualquer momento, atingir a metade 
dos pontos mais ½ será declarado vencedor, com o encerramento imediato do 
Match, de acordo com o recorrente na FIDE. 
 



10. Regimento e diretrizes – As competições serão regidas pelas Leis da FIDE, 
sob suas diretrizes, onde houver aplicabilidade, e pelo presente Regulamento, 
com anuência da CBX. 
 10.1 – As informações contidas no fôlder integram o presente Regulamento. 
 10.2 – Será utilizado o programa administrador Swiss Manager. 
 10.3 – Notação enxadrística será obrigatória a todas as categorias e naipes. 
 10.4 – O Apêndice G das Leis da FIDE será aplicável desde que não haja 
acréscimos aos tempos alocados. 
  10.4.1 – A decisão do árbitro, baseada em 10.4, será definitiva e não 
caberá apelação. 
 10.5 – Haverá tolerância de 30 (trinta) minutos ao jogador em atraso e serão 
cronometrados a partir da autorização para o início de cada rodada. 
  10.5.1 – Será disponibilizado um relógio digital na Área de Jogo para a 
cronometragem do tempo de tolerância, que será acionado juntamente com a 
autorização para o início de cada rodada e será considerado oficial.  
 10.6 – Os condutores das peças claras deverão apresentar, a cada rodada, 
peças em padrões aceitáveis e relógio em perfeito estado de funcionamento. 
  10.6.1 – O descumprimento do art. ‘10.6’, por parte do condutor das 
peças claras, será interpretado como ausência do mesmo, e poderá implicar na 
perda da partida caso seja esgotado o prazo de 30 minutos – art. ’10.5’ 
 
11. Premiação – Esta será de acordo com o previsto no fôlder deste evento. 
 
12. Comitê de Apelação – Este será formado durante a Reunião Técnica e estará 
composto por presidente, dois membros titulares e dois suplentes. 
 12.1 – Será acatado o recurso apresentado à Organização no prazo máximo 
de 15 minutos após o encerramento da última partida da rodada que gerou o 
fato e mediante o pagamento da taxa de R$ 250,00. 
  
12. A inscrição para este evento implica na plena aceitação das disposições do 
presente regulamento. 
 
 

FA-Wagner Terenzi de Rezende 
ID – 2127300 


