
- Guia prático e Instruções para o Campeonato de
Xadrez –

Disposições Gerais

O campeonato  de  Xadrez  da  Semana  do  Estudante  do  Instituto  Federal  Goiano  –
Campus Posse acontecerá em esquema de chaves de campeonato,  em que após a
disputa  de  uma  série  de  três  partidas,  o  vencedor  avança  de  fase.  Todos  os
competidores envolvidos no Campeonato estão sujeitos as normas e instruções que
devem  ser  seguidas  rigorosamente  para  que  a  diversão  e  entretenimento  sejam
garantidos.

Regras Gerais:

1. As disputas serão realizadas via aplicativo de celular denominado “Xadrez”.  Após
realizar o download do aplicativo em seu celular e executá-lo, abra o modo online.
Logo  em  seguida,  aparecerá  seu  tabuleiro  de  Xadrez  e  você  poderá  convidar  seu
adversário para uma série de três partidas.

2. A definição das partidas será realizada pela comissão de organização. Para isso, os
interessados  deverão  além  de  se  inscrever  no  sistema  de  Eventos,  realizar  sua
inscrição  também  via  WhatsApp  através  do  link
https://chat.whatsapp.com/Ld7qDTnFD5z2ebJOl1RNoy.  A  comissão  se  comunicará
com os jogadores através dele, informando os números de cada dupla de jogadores e
quem  deverá  abrir  o  aplicativo  primeiro,  pois  este  convidará  seu  adversário,  e
portanto,  fará  a  primeira  jogada.  Após  a  primeira  partida,  a  primeira  jogada  da
segunda  partida  será  alternada,  ou  seja,  aquele  que  foi  convidado,  deverá
obrigatoriamente convidar o seu oponente.

3. Será criado um grupo Denominado: Xadrez – Dia do Estudante. Neste grupo será
informado as partidas que estão acontecendo e também, a chave de jogadores até a
Grande Final.  Cada partida será previamente organizada e os Números de Telefone
(WhatsApp), serão disponibilizados para os devidos jogadores.

https://chat.whatsapp.com/Ld7qDTnFD5z2ebJOl1RNoy


4. Cada partida terá duração máxima de 30 minutos, devendo o vencedor, entrar em
contato, única e exclusivamente com a organização do evento.

5. A tolerância máxima para partidas mais demoradas será de 30 min. Caso a partida
demore,  além  das  1:30  previstas,  e  ainda,  o  tempo  de  tolerância  de  30  min,  os
jogadores  deverão  informar  o  motivo,  para  que  possíveis  desistências  sejam
analisadas.

6. Em situações em que a conexão de internet seja o fator limitante,  os jogadores
devem comunicar ao grupo a instabilidade de rede de conexão, para que a organização
permaneça  informada  e  tome  as  medidas  cabíveis.
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