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DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º -

A competição de Xadrez Arena será realizada integralmente online,

na Plataforma gratuita Lichess.org, de acordo com este Regulamento.
Todos(as) os(as) estudantes-atletas devem estar cientes de todas as regras,
programação, formatos da competição e demais informações. Ao participar
da competição todos os estudantes-atletas concordam com os termos e
condições estabelecidos neste regulamento.
Art. 2º -

Os estudantes-atletas devem:

§1º - Estar de acordo com os critérios de elegibilidade estabelecidos no
Regulamento Geral da competição;
§2º - Possuir uma conta no site Lichess.org em boas condições. Esta
conta deve ser válida, não suspensa, e de uso de apenas uma única
pessoa;
§3º - Possuir conta do domínio @acad.ifma.edu.br ativa.

§4º - Demonstrar comportamento compatível com o código de conduta
especificado nos regulamentos geral e específico da modalidade,
observando especialmente as vedações relativas ao controle de
fair-play.
DA ARBITRAGEM
Art. 3º -

Durante esta competição serão nomeados um ou mais árbitros

responsáveis

pelas

partidas,

sendo um destes o Coordenador da

Modalidade.
Art. 4º -

O uso de computador (engine de xadrez), caso seja identificado

pela plataforma Lichess.org, será punido com a eliminação da competição e
banimento pelo aplicativo.
Art. 5º -

Ficará a critério da Coordenação de Modalidade aplicar punições

com relação aos casos de desconexões, propositais ou não, pausas e
atitudes anti-desportivas.
DAS INSCRIÇÕES
Art. 6º -

Nos termos do Art. 28 do regulamento geral, as inscrições da

modalidade

Xadrez

Online

(Arena

Lichess),

dar-se-ão

via

link

https://forms.gle/kc7iPYrxEGit2kAaA disponibilizado na página oficial no sítio do

IFMA Campus São Luís Monte Castelo, no prazo estabelecido no
Regulamento Geral.
Art. 7º -

Poderão se inscrever alunos(as) do IFMA Campus São Luís Monte

Castelo, regularmente matriculados, excluindo-se alunos dos cursos de
modalidade formação inicial e continuada (FIC).
Art. 8º -

Os campos para preenchimento da inscrição serão:

a) Nome completo do Atleta;
b) Matrícula do atleta;
c) CPF e RG, anexar cópia digitalizada frente e verso;
d) Data de Nascimento;
e) Sexo/Gênero;
f) Campus de origem;
g) email para contato (deverá ser email do domínio @acad.ifma.edu.br);
h) WhatsApp para contato, com DDD ;
i) Apelido (Nick) no Lichess (não serão aceitos apelidos interpretados como
discriminatórios, assediadores, de conotação racistas, xenofóbicas, sexistas,
obscenas, vis, vulgares, insultantes, ameaçadoras, abusivas, injuriosas,
caluniosas ou difamatórias);
j) Nome do Responsável (se estudante-atleta for menor que 18 anos);
k) CPF do Responsável (se estudante-atleta for menor que 18 anos);
l) Telefone do Responsável (se estudante-atleta for menor que 18 anos)l;
m) Termo de Consentimento do Responsável, conforme ANEXO II (se
estudante-atleta for menor que 18 anos).
DA COMPETIÇÃO
Art. 9º -

O evento será composto por quatro etapas/arenas regulares, de 18

a 21 de maio de 2021 e, caso seja necessário, uma quinta etapa/arena
(extra) de desempate a ser realizada com data a ser divulgada pelo site do
IFMA MTC, todas com a duração de 1 (um ) hora em horários e turnos a
serem definidos na tabela a ser divulgada pela Comissão Organizadora.

Dia
Atividade

Terça
18/05/21

Quarta
19/05/21

Quinta
20/05/21

Etapa/Arena

Etapa/Arena

Etapa/Arena

Sexta
21/05/21
Desempate
(se necessário)

Lichess - dia 1

Art. 10º -

Lichess - dia 2

Lichess - dia 3

O link e a senha de acesso de cada etapa/arena será enviado para

o email do atleta participante até 1h (uma hora) antes, podendo ocorrer mais
de uma etapa/arena no mesmo dia, juntamente com um link para uma sala
no Google Meet.
Art. 11º -

Nas etapas/arenas, todos os atletas enfrentam-se uns aos outros,

conforme a disponibilidade de atletas, sendo o site Lichess responsável pelos
emparceiramentos. É possível, portanto, que enfrente um mesmo oponente
duas vezes. A organização não possui controle sobre tal configuração.
Art. 12º -

No início das etapas/arenas, os jogadores serão emparceirados

baseando-se no rating da sua conta Lichess. Terminada uma partida, o atleta,
voltará a aguardar o emparceiramento com um jogador de rating próximo ao
seu. Quanto mais rapidamente uma partida for terminada, mais vezes o atleta
pode jogar e acumular mais pontos.
Art. 13º -

É vedado a todos os atletas durante as etapas/arenas:

a) a consulta a programas computacionais de xadrez (engines) .
b) a consulta a outros atletas, a servidores ou a terceiros.
c) a consultas a sites e vídeos sobre xadrez na internet.
d) a

consulta

a

quaisquer

materiais

impressos (livros, revistas,

publicações sobre xadrez).
e) a consulta a conhecimentos e informações sobre xadrez em meios
diversos.
Parágrafo único. A ofensa a quaisquer vedações deste artigo
desclassifica o atleta do torneio.

Art. 14º -

Será obrigatório que o estudante-atleta esteja logado na sala do

Google Meet, com a câmera aberta obrigatoriamente e o microfone ligado
(quando solicitado), durante toda a rodada, para controle do fair play durante
o torneio.
§1º - Durante as partidas, pode vir a ser solicitado pelos árbitros ou
coordenador de modalidade que o atleta abra seu microfone. Caso o
atleta não atenda à solicitação, será passível de perda de pontos ou
desclassificação do torneio.
Art. 15º -

O ritmo de jogo será de 3+2, ou seja, 3 minutos iniciais, com bônus

de 2 segundos a cada lance realizado, em todas as etapas/arenas.
Art. 16º -

Serão obedecidas as regras da plataforma https://lichess.org/

para questões de arbitragens. Em caso de desconexão do adversário, o
estudante-atleta deverá esperar o tempo de seu oponente chegar a zero para
obter a vitória.
Art. 17º -

Não será habilitada a função “Berserk” (troca de tempo por bônus

na pontuação).
Art. 18º -

Existe um tempo limite de 20 segundos, definido na plataforma

https://lichess.org/, para a primeira jogada na partida. Não realizá-la no
período determinado significará uma vitória para o oponente.
Art. 19º -

Empatar o jogo nos primeiros 10 lances não dará ponto a nenhum

dos jogadores.
Art. 20º -

Se um jogador empata consecutivos jogos em na arena/etapa,

apenas o primeiro empate será pontuado, ou empates que durarem mais que

30 movimentos. A sequência de empates pode ser quebrada somente por
uma vitória, não por uma derrota ou outro empate.
DA CLASSIFICAÇÃO INDIVIDUAL
Art. 21º -

Dentro de cada etapa/arena, conforme as regras do Lichess, cada

vitória vale 2 (dois) pontos, cada empate vale 1 (um) ponto e cada derrota
vale 0 (zero) ponto. Atenção: A pontuação gerada por vitórias e empates na
arena Lichess não é a utilizada para fins da classificação geral no circuito.
Art. 22º -

Haverá bônus por vitórias seguidas na etapa/arena, seguido a

seguinte metodologia do Lichess:
a) Se o atleta ganhar 2 jogos em seguida, iniciará uma sequência de
pontos em dobro, representada por um ícone de chamas na
pontuação.
b) Os jogos seguintes valerão o dobro de pontos até que o atleta perca
uma partida. Ou seja, uma vitória valerá 4 pontos, um empate 2 e uma
derrota continuará valendo nenhum ponto.
c) Por exemplo, 2 vitórias seguidas por um empate valerão 6 pontos: 2 +
2 + (2 x 1).
Art. 23º -

A pontuação de classificação geral utilizada para fins do circuito

eJIFMA MTC, a partir da classificação obtida por etapa no Lichess, seguirá a
seguinte metodologia, em todos os dias do circuito regular, somando-se os
pontos obtidos a cada dia:

POSIÇÃO NA ETAPA/ARENA

PONTUAÇÃO

1º colocado na etapa/arena

15 (quinze) pontos

2º colocado na etapa/arena

12 (doze) pontos

3º colocado na etapa/arena

10 (dez) pontos

4º colocado na etapa/arena

8 (oito) pontos

5º colocado na etapa/arena

7 (sete) pontos

6º colocado na etapa/arena

6 (seis) pontos

7º colocado na etapa/arena

5 (cinco) pontos

8ºcolocado na etapa/arena

4 (quatro) pontos

9º colocado na etapa/arena

3 (três) pontos

10º colocado na etapa/arena

1 (um) ponto

Art. 24º -

A classificação e a contagem de pontos será separada em duas

categorias: masculina e feminina, sendo acumulados os pontos que o
participante obtiver em cada etapa/arena.
Art. 25º -

Os campeões do circuito serão os estudantes-atletas que tiverem a

maior somatória de pontos nas etapas/arena.
DO DESEMPATE
Art. 26º -

Caso haja empate entre estudantes-atletas na disputa pelas 4

primeiras colocações, será realizada uma etapa/arena de desempate, com
duração de 1h (no formato 3+2), exclusivamente para os alunos empatados.
Persistindo o empate, serão aplicados os seguintes critérios, em ordem: (1)
número de vitórias do estudante-atleta, (2) idade (ordem decrescente de
idade) do estudante-atleta. A classificação final de desempate seguirá o
resultado da etapa/arena de desempate.
DA SELEÇÃO PARA ETAPA eJIFMA ESTADUAL

Art. 27º -

Para fins de seleção para etapa eJIFMA Estadual, serão

convocados os 4 melhores estudantes-atletas e o quinto colocado como
reserva em cada categoria, conforme indicado no artigo 24º. Em caso de
impossibilidade de participação de um dos estudantes-atletas inicialmente
convocados, serão convocados os estudantes-atletas obedecendo a ordem
de classificação final.
DA SALA NO GOOGLE MEET
Art. 28º -

Para participar da competição e para fins de controle do fair play e

de coibir práticas anti-desportivas, o estudante-atleta deverá estar logado no
aplicativo Google Meet, com câmera habilitada e microfone disponível,
quando solicitado.
Art. 29º -

O link da sala do Google Meet será enviado por email para os

estudantes-atletas, conforme artigo 10º.
§1º - Todos os estudantes-atletas deverão estar obrigatoriamente na
sala do Google Meet durante a execução das partidas da etapa/arena.
§2º - Caso algum aluno esteja impossibilitado de participar com câmera
e microfone, deverá comunicar à organização em até 30 minutos antes
do início da etapa/ arena, em resposta ao e-mail enviado conforme
artigo 10º.
§3º - Os canais de vídeo e voz serão gravados e poderão ser
consultados pela Organização do evento, a fim de detectar fraudes ou
condutas inadequadas.
§4º - Os estudantes-atletas não poderão comunicar-se uns com os
outros durante a reunião Google Meet.
Art. 30º -

Os casos omissos neste regulamento serão analisados pela

Coordenação de Modalidade e pela Comissão Organizadora.

DA INTERPRETAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO REGULAMENTO
Art. 21º - Decisões. Todas as interpretações das regras, penalidades e
demais decisões são prerrogativas da Comissão Disciplinar do eJIFMA MTC
GAMES 2021.
Art. 22º - Imprevistos. A falta de tipificação específica neste documento não
impede que a Coordenação Técnica aja e tome decisões sobre qualquer
assunto não previsto. No intuito de preservar a integridade competitiva, a
Coordenação Técnica pode criar novas políticas complementares a este
regulamento,
regulamento.

incluindo,

retirando

ou

alterando

o

conteúdo

deste

