
Circuito Estadual de Xadrez Escolar - 2ª       

Etapa - Campo Grande  

Realização: Chess and Kids  

Apoio: FESMAX, UNIDERP 

Local: UNIDERP Matriz - Biblioteca 

Av. Ceará, 333 - Vila Miguel Couto, Campo Grande - MS, 79003-010 

Data: 14 de setembro de 2019, sábado. 

 

Objetivo: Promover e incentivar a integração entre os jogadores de categorias           
de MS. Essa é a segunda Etapa do Circuito Estadual de Xadrez Escolar. 

Participação: O campeonato é aberto a todos jogadores nascidos a partir do            
ano de 2002. Jogadores de outros estados e países podem participar e ganhar             
as etapas, mas não pontuam no circuito 

Sistema de disputa e ritmo de jogo 

▪ Sistema Suíço em 5 ou 6 rodadas. 
▪ Ritmo de jogo: 20’ KO ou 15’+5’’ no relógio digital (relógios digitais têm             

prioridade sobre analógicos) 
▪ Critério de Desempate: 1. Confronto direto, 2. Bucholz Medianos, 3.          

Bucholz Totais, 4. Maior Número de vitórias, 5. Rating Performace. 
 
OBS: O autor de Lance Impossível será punido. Após Primeiro lance           
impossível, o autor receberá uma advertência com acréscimo de 2’ para o            
adversário e, após o segundo cometida pelo mesmo jogador, a punição será a             
derrota. 
 
Premiação: Serão premiados com troféus os campeões de cada categoria,          
medalha diferenciada para os 3 primeiros e medalha de participação para todos            
os jogadores. 
 

OBS: Caso o atleta de uma categoria abaixo se qualifique na mesma colocação             
na categoria acima, automaticamente receberá a premiação da categoria         
superior.  



Exemplo 1: Um jogador sub-8 é o melhor colocado que todos os jogadores até              
sub-8, sub-10, sub-12 e sub-14, automaticamente receberá o título de campeão           
sub-14.  

Exemplo 2: Caso um jogador sub-14 seja o melhor dentre todos os jogadores             
sub-14 e sub-17, receberá automaticamente o título de campeão sub-17 

 

Inscrições:  

As inscrições iniciarão a partir do dia 30/08/2019 serão encerradas no dia            
13/08/2019, às 18h. 

A taxa de inscrição é de R$ 25,00 para alunos de Escolas Particulares e              
R$ 15,00 para alunos de Escolas Públicas até o dia 12 de            
setembro(quinta-feira). A partir desse dia, taxa de R$ 30,00 para escolas           
particulares e R$ 20,00 para escolas públicas. 

Todas inscrições devem ser recolhidas mediante depósito bancário ou         
transferência em conta corrente, em nome de Matheus Garcett Souza dos           
Santos, a serem depositados no Banco do Brasil Agência: 2616-5 Conta           
Corrente: 39638-9 CPF:021.363.241-10. Depósitos realizados em caixa       
eletrônico estarão sujeitos a compensação bancária. 

No mesmo prazo, os jogadores devem preencher a ficha de inscrição,           
anexada abaixo, e enviá-las para o WhatsApp:(67)99118-2910, juntamente        
com o comprovante de depósito. Utilizando o assunto “Circuito Estadual          
Escolar”. 

Arbitragem: 

▪ AF Ângelo Mendonça 
▪ AR Leandro Dantas 
▪ AA Matheus Garcett 

 
 

▪ Programação: 

14/09/2019 – Sábado 

13h Congresso Técnico  

13h30 
14h10 
14h50 
15h30 
16h10 
17h50 

1ª Rodada  
2ª Rodada 
3ª Rodada 
4ª Rodada 
5ª Rodada (se houver necessidade) 
6ª Rodada (se houver necessidade) 

14/09/2019 – Sábado 18h30 Premiação e encerramento 



OBS: Se as partidas terminarem mais rápido que o tempo previsto, teremos um             
intervalo de 5min e começaremos a próxima rodada. A premiação será logo            
após a última rodada. 

 

Observações: 

▪ A inscrição no torneio implica na aceitação deste regulamento. 
▪ Desistências não geram devolução de valor pago.  

 
 

Informações: 

▪ (67)99118-2910 Professor Matheus Garcett (Professor de Xadrez) 
▪ (67)99912-7772 Ricardo Duailibi (Diretor da Chess and Kids) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de Inscrição 

 
 

Nome Completo:  

Data de Nascimento:  

Escola:  

Cidade:  

ID CBX (se tiver):  

Rating CBX (se tiver):  

ID FIDE (se tiver):  

Rating FIDE (se tiver):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


