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REGULAMENTO ESPECÍFICO 2018 - XADREZ 
 
Artigo X1º - As competições de Xadrez serão realizadas de acordo com as regras Internacionais da FIDE e por este regulamento. 
 
Artigo X2º - Cada partida deverá ser realizada no tempo máximo de 50 (cinqüenta) minutos. Sendo que o atleta terá o tempo máximo 
de 5 (cinco) minutos para desenvolver seu lance. 
I - Caso o atleta estoure o seu tempo previsto para realização do lance e não tenha feito seu lance, o árbitro aplicará uma advertência ao 
mesmo, sendo que na reincidência do fato haverá desclassificação do infrator e será decretada vitória do atleta adversário por 1(um) 
ponto a zero.(1 x 0). 
II - Caso esgote-se o tempo máximo da partida (50 minutos), o confronto será encerrado, e para definição do vencedor será feita a 
contagem das peças restantes no tabuleiro.  
III - O valor das peças são: 
 

RAINHA = 06 Pontos TORRE = 05 Pontos BISPO = 04 Pontos CAVALO = 03 Pontos PEÃO = 01 Ponto 

 
Artigo X3º - Os árbitros serão designados pela Comissão Organizadora, não podendo, em hipótese alguma, haver recusa ou rejeição por 
parte das equipes participantes.  
I - O sorteio das peças será feito pelo Coordenador de arbitragem. 
 
Artigo X4º - Será concedido o período de 10 (dez) minutos de tolerância a partir do horário marcado para o inicio da partida. Os 10 (dez) 
minutos de tolerância começam a contar a partir da assinatura em súmula do atleta da equipe presente, e com o comando da 
coordenação de arbitragem. Ultrapassado este período e se uma das equipes ainda estiver ausente será determinado o W. O. 
 
Artigo X5º - As partidas serão realizadas na categoria Individual, podendo ser inscritos atletas masculinos ou femininos. 
I - A equipe que deixar de comparecer a algum jogo perderá por W.O. sendo 1x0 . 
 
Artigo 6º - A classificação das equipes para outras fases, serão determinadas por pontos ganhos, adotando-se o seguinte critério: 
a) Vitória - 1 (um) ponto.  
b) Derrota - 0 (zero) ponto. 
 
Artigo X7º - Para efeito de classificação para a próxima etapa serão usados os seguintes critérios: 
a) Escore acumulado (maior número de pontos ganhos na fase). 
b) Tempo de jogo de cada atleta em todas as partidas da fase. 
c) Melhor pontuação obtida das peças capturadas em todas as partidas da fase. 
d) Match desempate entre as equipes, com tempo de reflexão de 02 (dois) minutos para cada jogador. 
 
Artigo X8º - Caso a partida acabe empatada, será feita a contagem das peças capturadas por cada jogador, ficando vencedor aquele(a) 
jogador (a) que maior número de pontos (valor das peças) obtiver. 
I - A anotação em súmula influenciará como critério de classificação. 
II - Os lances irregulares somente poderão ser voltados e substituídos por lances legais se o adversário (e somente este) o exigir, antes 
de fazer a própria jogada. 
 
Artigo X9° - A tabela de jogos confeccionada na ocasião do Culto de Abertura deverá ser cumprida na sua íntegra, caso o jogador falte 
na data e horário determinado pela Organização, a equipe não poderá substituir por outro jogador, e assim será considerado W.O. para 
equipe que estiver presente.  
I - Cada grupo ou fase é considerado uma nova rodada, não sendo levados em consideração os resultados dos grupos ou rodadas 
anteriores. 
 
Artigo X10º - Os casos omissos desse Regulamento serão resolvidos pela Comissão de 
Arbitragem e/ou pela Comissão Organizadora do FEST2018. 
 
MOVIMENTO DAS PEÇAS: 
Torre: Movimenta-se na vertical e horizontal quantas casas quiser  
Cavalo: O cavalo se movimenta formando um L, sendo que só se pode usar 3 casas, duas na horizontal e 
uma vertical ou duas na vertical e uma na horizontal.  
Bispo Branco: Movimenta-se na diagonal branca  
Bispo Preto: Movimenta-se na diagonal preta  
Dama: Movimenta-se para todos os lados, vertical, diagonal horizontal.  
Lembrando que a Dama anda quantas casas quiser.  
Rei: Movimenta-se para todos os lados, mas anda uma casa só.  
Peão: Movimenta-se só para frente, sendo que quando estiver saindo da primeira casa pode avançar duas casas. O Peão captura as outras peças na 
diagonal.  
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