Festival Escolar de Xadrez FBX – Olimpo 2022

CAPÍTULO I – Objetivos
Art. 1º - Os objetivos do Festival Escolar de Xadrez FBX – Olimpo 2022 são:
a) iniciar atividades enxadristas no ambiente escolar do Colégio Olimpo;
b) promover e incentivar a prática do xadrez entre crianças e adolescentes.
CAPÍTULO II – Local
Art. 2º - O Festival Escolar de Xadrez FBX – Olimpo 2022 será realizado no Colégio Olimpo
localizado em Avenida W5, SGAS 913, Cj. A - CEP: 70390-130 - Brasília – DF
CAPÍTULO III – Data e horário
Art. 3º - Os jogos do Festival Escolar de Xadrez FBX – Olimpo 2022 ocorrerão no dia 28 de maio de
2022 (sábado) com primeira rodada iniciando às 13h30.
CAPÍTULO IV – Público alvo
Art. 4º - Aberto a estudantes de escolas públicas e particulares nascidos a partir de 2004.
CAPÍTULO V – Organização
Art. 5º - Organização: Federação Brasiliense de Xadrez.
Art. 6º - Apoio: Colégio Olimpo.
Art. 7º - Diretor-Geral: Raimundo Nascimento Félix
Art. 8º - Arbitragem: Árbitro Principal AR Clodomiro Leite
CAPÍTULO VI – Inscrição
Art. 9º - Taxa de Inscrição: Será cobrada uma taxa de inscrição no valor de R$ 15,00 (quinze reais).
9.1. Estudantes de escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio contam com inscrição gratuita, desde que
apresentada declaração escolar no ato da inscrição.

Art. 10º - Pedidos de Inscrição
10.1. Diretamente pelo site da FBX: fbx.org.br;
10.2. Pelo e-mail da FBX: tesourariafbx@gmail.com ou via WhatsApp (61) 98345-3343, informando
nome completo, data de nascimento e cópia do comprovante de pagamento em favor da Federação
Brasiliense de Xadrez, no caso de estudantes de escolas particulares, e cópia de declaração escolar no caso
de alunos de escolas públicas.
Art. 11º - Dados Bancários para depósito da inscrição:
11.1. As inscrições poderão ser pagas através do PIX (CNPJ) 00.359.752.0001-43 e encaminhado o
comprovante para o WhatsApp (61) 98345-3343.
§ único – As inscrições encerrarão no dia 27 de maio de 2022 às 22h. Após essa data, não serão mais
aceitas inscrições para o evento.
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CAPÍTULO VII – Formato do torneio
Art. 12º - Divisão das categorias:
12.1. O Festival Escolar de Xadrez da Federação Brasiliense de Xadrez e Colégio Olimpo terá quatro
categorias:
12.1.1. Categoria I - Sub 08 somente para jogadores nascidos a partir de 2014;
12.1.2. Categoria II - Sub 12 somente para jogadores nascidos entre 2010 e 2013;
12.1.3. Categoria III - Sub 18 somente para jogadores nascidos entre 2004 e 2009;
12.1.4. Categoria IV – Estudantes universitários.
Art. 14º - Critérios de Desempates
14.1. Sistema suíço
Critério 1: Confronto direto (Código 11);
Critério 2: Buchholz com corte do pior resultado (Código 37);
Critério 3: Buchholz sem corte (Código 37);
Critério 4: Sonneborn-Berger (Código 52);
Critério 5: Maior número de vitórias (Código 68);
Caso persista o empate: Sorteio.
CAPÍTULO VIII – Premiação
Art. 15º - Premiação: Em cada categoria, de acordo com o Art. 12, a premiação ocorrerá da
seguinte forma.
15.1. Campeão(ã) geral da categoria – um troféu
15.2. Medalha para:
a) 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar Masculino
b) 1º lugar, 2º lugar e 3º lugar Feminino
§ único – O campeão ou campeã geral da categoria, além do troféu, receberá a medalha de 1º lugar em
seu nipe.
CAPÍTULO X – Normas gerais
Art. 16º - Regulamento específico
16.1. Será utilizado o rating da LBX para a formação da lista inicial que definirá o emparceiramento
da 1ª rodada. O programa Swiss-Maneger será utilizado nos emparceiramentos. Àqueles que não
possuírem um rating LBX, será atribuído o rating inicial de 1800;
16.2. É importante que o (a) jogador (a) esteja de porte de um documento oficial com foto e data de
nascimento, pois poderá ser solicitada a identificação do (a) jogador (a)
16.3. Só será emparceirado para a primeira rodada os jogadores e jogadoras que confirmarem
presença até às 13h15. Os que chegarem depois desse horário serão emparceirados a partir da 2ª
rodada;
16.4. Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem
para a utilização em toda a mídia impressa e eletrônica para a divulgação do evento, sem nenhum
ônus e por prazo indeterminado.
16.5. Ao participar do evento, o aluno/jogador inscrito e seus responsáveis e/ou acompanhantes
aceitam sem qualquer restrição o presente regulamento e assumem a responsabilidade pelos dados
fornecidos, aceitando e concordando incondicionalmente em ter sua imagem divulgada através de
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fotos ou filmagens veiculadas em qualquer meio de comunicação para uso informativo promocional
ou publicitário relativo ao evento, sem qualquer ônus para os organizadores, patrocinadores e
apoiadores, renunciando ao recebimento de qualquer renda que vier a ser auferida com tais direitos
em qualquer tempo.
16.6. O Torneio será regido pelas Leis da FIDE – Federação Internacional de Xadrez.
16.7. Os casos omissos serão decididos pela arbitragem.

