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Boas-vindas do Presidente FIDE

Caros amigos do xadrez,

A Comissão de Árbitros da FIDE representa uma das comunidades mais numerosas da família FIDE, contando com
mais de 14.000 árbitros licenciados, e desempenha um papel essencial no desenvolvimento do xadrez em todo o
mundo.

Além da organização de seminários e workshops e da publicação regular em seu site de diretrizes e
novos conteúdos para todos os árbitros de xadrez, uma importante conquista da Comissão de Árbitros
da FIDE é representada pelo Manual de Árbitros. Este documento foi criado há vários anos na
convicção de que era importante ter políticas e procedimentos que pudessem ser facilmente acessíveis
e de grande ajuda para os árbitros, as Federações Nacionais de Xadrez, os jogadores e todos os que
estão envolvidos na organização do xadrez. torneios.

O Manual do Árbitro foi agora atualizado, e os leitores encontrarão neste livro o novo regulamento e todos os
documentos necessários para que os árbitros de xadrez sejam orientados em suas atividades diárias por uma equipe
dos mais experientes especialistas na área. Espero sinceramente que este livro seja uma ferramenta essencial para o
treinamento de futuros árbitros e contribua para aumentar o número de árbitros profissionais qualificados no mundo e
para enriquecer ainda mais suas habilidades a fim de permitir que eles exerçam suas funções da melhor forma.
maneira possível.

Tenho o orgulho de expressar minha mais profunda gratidão à Comissão de Árbitros da FIDE e a todos que
contribuíram para a criação desta nova edição do Manual do Árbitro.

Arkady Dvorkovich
Presidente FIDE
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Eu NTRODUÇÃO

Caros árbitros, queridos amigos, Este
manual é seu!
Desde a primeira edição publicada em 2013, o Manual do Árbitro é uma referência para milhares de árbitros de xadrez em
todo o mundo. Ela tem evoluído ao longo do tempo, adicionando regulamentações, compartilhando exemplos ou
comentários, removendo peças obsoletas ...

Ano após ano, vem agregando a experiência de colegas que investem com paixão em tornar o manual melhor!
Mais do que um trabalho de equipe, nosso manual é uma ilustração concreta do lema da FIDE: Gens Una
Sumus somos uma família. Uma família com outras comissões que produzem regulamentos que devemos
aplicar em torneios; e especialmente com árbitros compartilhando vários pontos de vista ou feedback.
Obrigado a todos por sua contribuição em ajudar nosso setor a crescer!

Esta edição é uma versão reorganizada do Manual do Árbitro. Além de atualizar os regulamentos, a seqüência de
capítulos visa a se adequar melhor ao trabalho do árbitro, desde assuntos práticos relacionados às sessões de jogo
até tópicos mais técnicos ou administrativos. Embora um público mais amplo do que a comunidade de árbitros aprecie
nosso manual, o objetivo principal é fornecer uma boa ferramenta para nossos colegas. Nessa visão, o papel e os
deveres de um árbitro foram transferidos para o Capítulo 1, mesmo antes das Leis do Xadrez, como o primeiro
movimento de nossa estratégia para promover o crescimento de árbitros de xadrez!

Nossa equipe também revisou comentários e interpretações, para que você se beneficie de maior
valor agregado no estudo dos assuntos.
Por todas essas razões, a Comissão de Árbitros da FIDE tem o orgulho de lançar o Manual do Árbitro 2020!

Desejo a você boas leituras e torneios ainda melhores!

Laurent FREYD
Presidente

Comissão de Árbitros FIDE

v

Lista de revisões
Número da versão

Encontro

Alterar
Versão inicial

00

01 de outubro de 2017

01

31 de dezembro de 2017Versão

2018,

Mudanças nas leis da FIDE entrando em vigor a partir de
janeiro de 2018 (Artigos 7.5, 7.6, 7.7, 7.8,

A.4.2, A.4.3, A.4.5)
Adição: Diretrizes para os organizadores

Regras da FIDE Suíça C.04.2.A: toda a seção foi
reescrita, C.04.2.B.3: um esclarecimento

02

01 de setembro de 2018Algumas pequenas correções gramaticais, novas diretrizes

anti-cheating para árbitros, correção de exemplo de normas
de título

03

01 de julho de 2019

Algumas pequenas correções gramaticais

Regras gerais e recomendações
técnicas para torneios
Novo Regulamento Geral para Competições

Adição: Regulamento para a classificação dos Árbitros
de Xadrez

04

Abril de 2020

Algumas pequenas correções gramaticais Reordenar
capítulos

Revise algumas das interpretações
Regulamentos de classificação FIDE Rapid e Blitz

Novos Padrões de Equipamento de Xadrez, Local, para
Torneios FIDE, Taxa de Jogo e Regulamentos de Desempate

Novas regras gerais e recomendações
técnicas para torneios

Índice
C HAPTER 1: T O PAPEL DOS ÁRBITROS E DE SEUS DEVERES .......................................... ....................................... 1
Resumo das funções gerais de um Árbitro .......................................... ............................................. 3
C HAPTER 2: T ELE FIDE L AWS DE C HESS ( E01) ................................................ .................................................. . 5

Uma breve história das leis do xadrez .......................................... .................................................. ......... 5

Eu NTRODUÇÃO ................................................. .................................................. ...................................... 7 P REFACE
................................................. .................................................. ...............................................
.................................................. ..............................

7 B ASIC R ULES DE P DEITAR.................................................

8 Artigo 1: A natureza e os objetivos do jogo de xadrez

..................................... ......................... 8
Artigo 2: A posição inicial das peças no tabuleiro de xadrez ...................................... ................... 9
Artigo 3: Os movimentos das peças .......................................... .................................................. ...... 11

Artigo 4: O ato de mover as peças ......................................... .................................................. 16

Artigo 5: A conclusão do jogo .......................................... ................................................. 18
C OMPETIÇÃO R ULES ................................................. .................................................. ............................ 19 Artigo 6: O relógio de xadrez
............................................ .................................................. .................. 19
Artigo 7: Irregularidades .............................................. .................................................. .................... 25

Artigo 8: A gravação dos lances .......................................... .................................................. 28
Artigo 9: O jogo empatado ............................................ .................................................. ................ 30
Artigo 10: Pontos .............................................. .................................................. ............................. 33

Artigo 11: A conduta dos jogadores .......................................... .................................................. 34

Artigo 12: O papel do Árbitro (ver Prefácio) ...................................... ....................................... 37
UMA PPENDICES ................................................. .................................................. ........................................ 39 Apêndice A. Xadrez rápido
............................................ .................................................. ................... 39
Apêndice B. Blitz .............................................. .................................................. ............................. 41

Apêndice C. Notação algébrica ............................................. .................................................. ....... 42
Apêndice D. Regras para jogar com jogadores cegos e deficientes visuais ...................................... ........ 45

Diretrizes ................................................. .................................................. ........................................ 48

Diretrizes I. Jogos adiados ............................................. .................................................. ........ 48
Diretrizes II. Regras do Chess960 ................................................ .................................................. ....... 50

Diretrizes III. Jogos sem incremento incluindo acabamentos Quickplay ......................................... 52
Glossário de termos nas Leis do Xadrez .......................................... .................................................. ..54
C HAPTER 3: A NTI- C AQUECIMENTO G UIDELINES ( B06 A NNEX 6) ................................................ ................................ 59

Recomendações para árbitros ............................................... .................................................. ......... 59

ix

1

Como as violações dos regulamentos AC podem ocorrer durante o jogo: ....................................... ......... 60

2

Precauções aplicáveis: ............................................... .................................................. ........... 60

3-

Triagem de jogos por precaução e informação: ........................................... ....................... 61

4-

Como lidar com comportamento suspeito: ........................................... ......................................... 61

5

Como lidar com o novo Artigo 11. 3 das Leis do Xadrez: .................................. ............... 62

6

Como lidar com acusações: ............................................ .................................................. ... 63

C HAPTER 4: T YPES DE T OURNAMENTS ................................................. .................................................. ........ 64
1. Sistema Round Robin ............................................. .................................................. ........................ 64

2. Swiss Systems .............................................. .................................................. ................................. 65
3. Sistema Scheveningen .............................................. .................................................. ..................... 67
4. Sistema Skalitzka .............................................. .................................................. .............................. 70
5. Outros sistemas .............................................. .................................................. ................................. 71

5.1 Partidas ................................................ .................................................. .................................. 71
5.2 Knock - Fora................................................. .................................................. ............................... 71
C HAPTER 5: FIDE S WISS R ULES ( C04) ................................................ .................................................. ......... 72
Regras básicas para sistemas suíços (C04.1) ........................................ .................................................. ....... 72

Regras gerais de manuseio para torneios suíços (C.04.2) ....................................... ............................. 73
UMA.

Sistemas de emparelhamento ................................................ .................................................. ................... 73

B.

Ordem inicial................................................ .................................................. ......................... 74

C.

Inscrições atrasadas ................................................ .................................................. ......................... 75

D.

Regras de emparelhamento, cor e publicação ............................................ ......................................... 76

Sistema FIDE (holandês) (C04.3) ........................................ .................................................. ..................... 77
UMA.

Comentários introdutórios e definições .............................................. ................................... 77

B

Processo de emparelhamento para um suporte ............................................. .................................................. 0,80

C

Critérios de emparelhamento ................................................ .................................................. .................... 83

D

Regras para a geração sequencial dos emparelhamentos .......................................... ................... 85

E

Regras de alocação de cores ............................................... .................................................. ........ 86

Sistemas acelerados aprovados pela FIDE (C04.5) ........................................ .............................................. 87

Aceleração de Baku ................................................ .................................................. ......................... 88
C HAPTER 6: FIDE R ATINGS ( B02) ................................................ .................................................. ............... 89
Regulamentos de Classificação FIDE (B02) ............................................ .................................................. .............. 89

0

Introdução................................................. .................................................. ....................... 89

1

Taxa de jogo ............................................... .................................................. .......................... 90

2

Leis a serem seguidas .............................................. .................................................. .............. 90

x

3-

Tempo de jogo por dia .............................................. .................................................. ............ 90

4-

Duração do torneio: ............................................. .................................................. 90

5

Jogos não jogados ................................................ .................................................. ................. 90

6

Composição do Torneio .............................................. ............................................ 91

7

Lista oficial de classificação da FIDE .............................................. .................................................. ......... 91

8

O funcionamento do Sistema de Classificação FIDE ........................................... ..................................... 93

9

Procedimentos de relatório ................................................ .................................................. ......... 96

10

Monitorando a Operação do Sistema de Classificação ........................................... ....................... 96

11

Os requisitos para o Administrador do Sistema de Classificação FIDE .......................................... .... 96

12

Alguns comentários sobre o sistema de classificação ............................................ .................................... 97

13

Inclusão na lista de classificação ............................................. .................................................. ...... 97

CAPÍTULO

7: Regulamentos de classificação FIDE Rapid e Blitz (B02) ....................................... ............................ 98

0

Introdução................................................. .................................................. ....................... 98

1

Taxa de jogo ............................................... .................................................. .......................... 98

2

Leis a serem seguidas .............................................. .................................................. .............. 99

3-

Número de rodadas por dia ............................................. .................................................. .... 99

4-

Duração do torneio .............................................. .................................................. 99

5

Jogos não jogados ................................................ .................................................. ............... 100

6

Composição do Torneio .............................................. .......................................... 100

7

Listas oficiais de classificação rápida e blitz da FIDE ........................................... .................................. 101

8

O funcionamento do Sistema de Classificação FIDE para classificações Rapid e Blitz ................................... 103

9

Procedimentos de relatório ................................................ .................................................. ....... 105

10

Monitorando a Operação do Sistema de Classificação ........................................... ..................... 106

11

Os requisitos para o Administrador do Sistema de Classificação FIDE .......................................... ..106

12

Inclusão na lista de classificação ............................................. .................................................. .... 106

C HAPTER 8: eu INTERNACIONAL T ITLE R EGULAÇÕES ( B01) ................................................ ................................. 107

0

Introdução................................................. .................................................. ......................... 107

1

Requisitos para títulos designados em 0.31 ............................................ ................................ 109

2

Os formulários de candidatura para títulos encontram-se em anexo. Eles são: ............................................... ... 125

3-

Lista de formulários de inscrição .............................................. .................................................. ........ 126

C HAPTER 9: S PADRÕES DE C HESS E QUIPMENT, V ENUE PARA FIDE T OURNAMENTS, R ATE DE P LAY AND T IE-BREAK

R EGULAÇÕES ( C02) ................................................ .................................................. ............................... 127

1

Equipamento de xadrez ................................................ .................................................. .................. 127

2

Peças de xadrez ................................................ .................................................. ......................... 128

XI

3-

Tabuleiros de xadrez ................................................ .................................................. ........................ 130

4-

Mesas de xadrez ................................................ .................................................. .......................... 130

5

Relógios de xadrez ................................................ .................................................. .......................... 131

6

Folhas de pontuação eletrônica ............................................... .................................................. .......... 133

7

Testando relógios e equipamentos .............................................. ................................................. 135

8

Salas de torneio para os Campeonatos Mundiais ou Continentais da FIDE e Olimpíadas .......... 135

9

Transmissão................................................. .................................................. ........................ 138

10

Requisitos para o tratamento de jogadores de xadrez deficientes ........................................... .............. 139

11

Requisitos para o tratamento de torneios escolares ............................................ ................. 142

12

Taxa de jogo - controles de tempo ............................................ .................................................. ...... 146

13

Regulamentos de desempate .............................................. .................................................. ............. 147

13,17. Detalhes da mesa Berger .............................................. .................................................. ........ 155
13.18 Detalhes das Tabelas Varma ............................................. .................................................. ....... 158
C HAPTER 10: G ENERAL R EGULAÇÕES PARA C OMPETIÇÕES ( C05) ................................................ .................... 159

Prefácio ................................................. .................................................. ........................................... 159

1

Escopo ................................................. .................................................. ................................... 159

2

O Organizador Chefe (CO) ............................................ .................................................. .......... 160

3-

O Árbitro Chefe (CA) ............................................ .................................................. .............. 160

4-

Preparação do salão de jogo e equipamento de xadrez .......................................... ................. 161

5

Emparelhamentos ................................................. .................................................. ................................ 161

6

Sorteio e saques ............................................. ............................................... 162

7

Competições de equipe Função do capitão de equipe ............................................ ............................... 163

8

Desempate e jogos não jogados ............................................ ................................................. 165

9

Conduta dos Jogadores .............................................. .................................................. ........... 165

10

Procedimento de apelação ................................................ .................................................. ............... 166

11

Meios de comunicação ................................................. .................................................. .................................. 166

12

Convite, registro e funções para torneios L1 .......................................... ......... 167

13

Nomeações de CA para torneios L1 ............................................ ................................... 168

C HAPTER 11: R EGULAÇÕES PARA O T ITLES DE UMA RBITERS ( B06) ................................................ ..................... 169

1

Introdução................................................. .................................................. ......................... 169

2

Regulamentos Gerais ................................................ .................................................. ............. 170

3-

Requisitos para o título de Árbitro FIDE ........................................... .................................. 171

4-

Requisitos para o título de Árbitro Internacional ........................................... .................... 172

5

Procedimento de aplicação................................................ .................................................. .......... 173

xii

6

Licença de Árbitro ................................................ .................................................. ................... 174

C HAPTER 12: R EGULAÇÕES PARA O C LASSIFICAÇÃO DE C HESS UMA RBITERS ( B06 A NNEX 2) .................................. 175

1

Geral ................................................. .................................................. ................................ 175

2

IA e FA inativos .............................................. .................................................. ................... 175

3-

IA e FA ativos .............................................. .................................................. ...................... 175

4-

Procedimento para a classificação de IA e FA .......................................... ............................... 177

5

Nomeação do IA e FA, de acordo com suas categorias ....................................... ........ 177

ANEXOS ................................................. .................................................. ...................................... 178
Exemplo de cálculo de classificação ............................................. .................................................. .......... 178
Orientação para verificar se o resultado de um jogador é uma norma de título válida: ..................................... ................... 179

Alguns exemplos de cálculos de normas de título: ........................................... .......................................... 181
Atribuição de prêmios em dinheiro .............................................. .................................................. ................ 183
Verificação manual de emparelhamentos de computador ............................................. ............................................... 185

Exemplo de uma folha de controle de tempo: ........................................... .................................................. .... 186

Formulários de inscrição: ............................................... .................................................. ........................... 188

IA1 International Arbiter Norm Report Form ............................................ ................................ 188
IA2 Formulário de candidatura para atribuição do título de Árbitro Internacional ................................... 189
Formulário de Relatório de Normas do Árbitro FIDE FA1 ............................................ ............................................. 190

FA2 Formulário de candidatura para atribuição do título de Árbitro FIDE ...................................... .......... 191
FL1 FIDE Formulário de Relatório de Normas de Palestrante ............................................ ............................................ 192

Formulário de inscrição FL2 para palestrante FIDE ............................................ .......................................... 193
Resultado do Certificado de Título IT1 (Norma do Título) ......................................... ........................................ 194

Formulário de Solicitação de Título IT2 .............................................. .................................................. .......... 195

Formulário de Relatório de Torneio IT3 .............................................. .................................................. .... 196

Formulário de Relatório de Torneio Anti-trapaça ............................................ .......................................... 197

Formulário de relatório pós-torneio anti-trapaça ........................................... ................................... 198
Tabela para títulos diretos em vigor a partir de 1 de julho de 2017 ......................................... .................................... 199

Tabela 1.24a ............................................... .................................................. ................................... 199

Tabela 1.24b ............................................... .................................................. .................................. 201

IMPORTANTE:

Ao longo deste manual, o texto que aparece em uma caixa como esta é fornecido como conselho e é a opinião
de vários árbitros experientes. Não faz parte das Leis nem dos Regulamentos em que aparece.

xiii

C HAPTER 1: T O PAPEL DOS ÁRBITROS E DE SEUS DEVERES
Este capítulo foi escrito pela Comissão de Árbitros da FIDE e é muito importante para os árbitros, mas não
faz parte do Manual da FIDE.

Os árbitros são o elo entre o organizador e os jogadores de um torneio.
Nós, os árbitros, temos não apenas de supervisionar os jogos garantindo o cumprimento das Leis do
Xadrez, mas também de garantir as melhores condições para os jogadores que não devem ser
incomodados e podem jogar sem dificuldades. Portanto, temos que cuidar da área de jogo, do
equipamento, do ambiente e de todo o local do jogo.

Além disso, devemos estar sempre cientes do potencial de trapaça.
As funções gerais dos árbitros em uma competição são descritas nas Leis do Xadrez (Art. 12) e são:

uma. Para ver se as Leis do Xadrez são observadas.
b. Para garantir um jogo justo e deve seguir os regulamentos Anti-cheating. Isso significa que também devemos ter cuidado para
evitar qualquer trapaça por parte dos jogadores.

c. Agir no melhor interesse da concorrência. Para garantir que um bom ambiente de jogo seja mantido e
que os jogadores não sejam perturbados. Supervisionar o andamento da competição
d. Para observar os jogos, especialmente quando os jogadores têm pouco tempo, e fazer cumprir as decisões tomadas e
impor penalidades aos jogadores quando apropriado.

Para isso, os Árbitros deverão ter a competência necessária, bom senso e objetividade absoluta
(Prefácio das Leis do Xadrez).
O número de árbitros necessários em uma competição varia, dependendo do tipo de evento (individual,
equipe), do sistema de jogos (Round Robin, Sistema suíço, Knock Out, Matches), do número de
participantes e da importância do evento.
Normalmente, um Árbitro Chefe, um Árbitro Chefe Adjunto e vários Árbitros (aproximadamente um para cada 20 a
25 jogadores) são indicados para uma competição. Em casos especiais (por exemplo, jogos de desempate com
supervisão adequada), árbitros assistentes podem ser nomeados.

Além disso, os seguintes requisitos podem ser considerados muito importantes para os árbitros em uma competição:

1. Ter um comportamento adequado com os jogadores, capitães e espectadores e ser respeitoso
e digno. Os árbitros devem cuidar de qualquer disputa durante os jogos e cuidar da boa
imagem do torneio.
2. Para observar tantos jogos quanto possível durante cada rodada da competição. Os árbitros devem
cuidar dos jogos pelos quais são responsáveis, observar e verificar o andamento dos jogos
(especialmente

quando há problemas de tempo). Não é

aceitável para os árbitros deixarem a área de jogo a cada 10 ou 15 minutos para fumar ou vaporizar, nem para
quaisquer conversas com amigos, espectadores, oficiais ou outros
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pessoas, nem deixar seu setor desacompanhado para ir assistir a outros jogos em outra parte do salão de
jogos. Não é aceitável que os Árbitros fiquem sentados em suas cadeiras lendo jornais ou livros (até
mesmo livros de xadrez!), Nem em frente a um computador, navegando na Internet, etc., deixando seus
jogos sem supervisão. Também não é aceitável que os árbitros falem em seus celulares no salão de jogos
durante os jogos. As Leis do Xadrez em relação aos telefones celulares são válidas não apenas para os
jogadores, capitães e espectadores, mas também para os Árbitros. Certamente, os maiores problemas
durante os jogos são causados pela ausência ou falta de atenção dos Árbitros e, portanto, o
desconhecimento do que realmente aconteceu no caso de um incidente. Como um Árbitro ausente pode
tomar uma decisão justa em uma disputa entre dois jogadores causada por uma peça tocada (por
exemplo, os oponentes não concordam que o jogador disse j adoube in ad ance)? Sem saber o que
realmente aconteceu, o Árbitro tem 50% de probabilidade de tomar uma decisão correta e 50% de tomar a
decisão errada, perdendo assim sua credibilidade e a confiança dos jogadores.

(Claro, os árbitros são seres humanos e podemos cometer erros, mas temos que tentar o máximo que
pudermos para evitar tais problemas.)
3. Mostrar responsabilidade no desempenho de suas funções.

A hora correta de chegar à sala de jogo antes do início da rodada e seguir as instruções do
Árbitro Chefe são parâmetros que auxiliam no bom andamento do torneio.

4. Mostrar espírito de equipa e cooperar da melhor forma com os restantes árbitros da competição. O trabalho de um
Árbitro em uma competição é principalmente o trabalho em equipe e os Árbitros devem ajudar e cobrir uns aos outros
em qualquer caso, de forma a evitar, se possível, quaisquer problemas que surjam durante os jogos. Os árbitros têm o
poder de tomar suas próprias decisões sobre os jogos que observam; no entanto, eles devem pedir uma consulta ao
Árbitro Chefe em qualquer situação em que não se sintam prontos para tomar uma decisão importante.

5. Estudar os regulamentos e estar atualizado sobre quaisquer alterações às Leis do Xadrez e às regras do
torneio. Os árbitros devem conhecer as Leis do Xadrez e os Regulamentos do torneio, pois devem tomar
decisões imediatamente quando necessário. Os jogadores não podem esperar por muito tempo e o jogo
deve continuar sem atrasos indevidos.

6. Ter excelentes conhecimentos de manuseio de relógios eletrônicos.
Não é aceitável que os árbitros deixem os jogadores esperando por um longo tempo, enquanto tentam consertar
relógios eletrônicos que mostram a hora errada durante um jogo.

7. Para seguir o código de vestimenta.
Os árbitros de uma competição devem estar vestidos adequadamente, ajudando a melhorar a imagem do xadrez como esporte.
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Resumo das funções gerais de um Árbitro
As seguintes funções gerais devem ser desempenhadas pelos Árbitros, independentemente do evento ser para
indivíduos ou equipes, da importância do evento ou do número de participantes:

A. Antes do início do jogo
uma. O Árbitro deve chegar à sala de jogo pelo menos trinta (30) minutos antes do início da
rodada. Para a primeira rodada do torneio é aconselhável chegar pelo menos uma (1) hora
antes do início da rodada. Em eventos muito importantes, o Árbitro Chefe pode solicitar a
presença dos Árbitros ainda mais cedo.

b. Todo o local de jogo (salão de jogos, banheiros, área para fumantes, sala de análises, bar) e as condições
técnicas (iluminação, entilação, ar condicionado, espaço para os jogadores, etc.) devem ser verificados
cuidadosamente antes da chegada dos jogadores ou espectadores .

c. Verificações do equipamento (tabuleiro de xadrez, peças, planilhas de pontuação, canetas) realizadas.

d. Mesas, cadeiras, cordas para a área de jogo, placas com os nomes dos jogadores e bandeiras das federações, se
necessário, ou números de mesa arranjados.

e. A configuração correta do controle de tempo, condição das baterias e a colocação correta dos relógios
são verificados.
f. Para competições por equipes é muito importante que, antes do início dos jogos, a composição das equipes siga a
lista básica de jogadores e as condições na ordem de jogo sejam confirmadas.

B. Durante os jogos
uma. Observe os jogos não planejados (se os jogadores não chegaram a tempo para seus jogos e foram perdidos)
e informe o Árbitro Chefe.
b. Verifique regularmente os relógios eletrônicos usando as folhas de controle de tempo (a cada trinta minutos, ou conforme
instruído pelo Árbitro Chefe), as folhas de pontuação e o número de movimentos escritos.

c. Controle discreto dos jogadores, observe se deixar a área de jogo por um número incomum de vezes, para o
contato com outros jogadores, espectadores e outras pessoas,
d. Observe todos os jogos, principalmente quando houver dificuldade de tempo, com a ajuda de um assistente, se necessário.

e. Verifique cuidadosamente as reivindicações dos jogadores, juntamente com o Árbitro Chefe, se necessário, antes de tomar
qualquer decisão.

f. No final do jogo, verifique o resultado registado por ambos os jogadores e verifique se as folhas de jogo foram
assinadas por ambos os jogadores.

g. Atualize a folha de resultados registrando o resultado de cada jogo finalizado.
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C. Após o final da rodada
uma. Verificação completa dos resultados de todos os jogos, por contra-verificação das planilhas de pontuação e da planilha
de resultados ou os protocolos de jogo (em eventos de equipe) e encaminhá-los ao Árbitro Chefe.

b. Arranjo de todos os tabuleiros de xadrez e outros equipamentos (peças, planilhas de pontuação, canetas, relógios), para
estarem prontos para a próxima rodada.

O Árbitro Chefe é responsável pelo controle total da competição e pela correta aplicação das Leis do
Xadrez e do Regulamento do Torneio. Ele cuidará de todas as questões técnicas e garantirá as melhores
condições para os jogadores. Ele tem que gerenciar os árbitros disponíveis e designar suas funções e
responsabilidades.

Ele é responsável pelo bom andamento da competição e pode ter a responsabilidade de tomar a
decisão final (sujeito a recurso) em todos os casos ou incidentes durante os jogos.

Ele tem que tentar resolver todas as disputas que surjam antes de serem encaminhadas ao Comitê de Apelações.

Somente em sua ausência essas responsabilidades vão para o Árbitro Chefe Adjunto.

Após o término da competição, o Árbitro Chefe submete, oportunamente, seu relatório ao órgão
organizador (FIDE, Federações Continentais, Federação Nacional, etc.), no qual inclui

a lista de participantes, todos os
pares e resultados

É aconselhável fornecer um link para a lista de participantes, pares e resultados, em vez de escrever todos
eles no relatório.
a classificação final

a lista de árbitros incluindo suas avaliações e relatórios
de norma e certificados
um relatório sobre um incidente que aconteceu durante os jogos um recurso
que foi apresentado e a decisão tomada

Qualquer outra coisa importante para a futura organização do e ent.

A atuação efetiva dos Árbitros durante os jogos desempenha um papel muito significativo no sucesso do
evento.
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C HAPTER 2: T ELE FIDE L AWS DE C HESS ( E01)
Uma breve história das leis do xadrez

A FIDE foi fundada em Paris em 20 de julho de 1924 e um de seus principais objetivos era unificar as regras do jogo. As
primeiras regras oficiais do xadrez foram publicadas em 1929 em francês.

Uma atualização das regras foi publicada (mais uma vez em francês) em 1952 com as emendas pela
Assembleia Geral da FIDE.

Houve outra edição em 1966, com comentários às regras. Finalmente, em 1974, a Comissão de Regras
Permanentes publicou a primeira edição em inglês com novas interpretações e algumas emendas. Nos
anos seguintes, a Comissão de Regras da FIDE fez mais algumas mudanças, com base na experiência
em competições.
Uma grande mudança como feita em 1997, quando as letras de xadrez mais ou menos reais foram divididas em três
partes: As Regras Básicas do Jogo, as Regras da Competição e os Apêndices.

Em 2016, as Leis do Xadrez foram divididas em 5 partes: As Regras Básicas do Jogo, as Regras da
Competição, os Apêndices, as Diretrizes e o Glossário dos termos das Leis do Xadrez

Em 2017, ocorreram algumas mudanças significativas nas Leis, principalmente no que diz respeito a movimentos ilegais, e novas
Leis resultando em empates. Essas mudanças foram tão desafiadoras que tiveram que ser alteradas novamente, a partir de 1º de
janeiro de 2018

A primeira parte - Artigos 1 a 5 - é importante para todas as pessoas que jogam xadrez, incluindo as regras básicas que
qualquer pessoa que queira jogar xadrez deve saber.

A segunda parte, Artigos 6 a 12 - aplica-se principalmente aos torneios de xadrez.

A terceira parte inclui alguns apêndices para jogos rápidos, jogos Blitz, a notação algébrica dos jogos e as
regras para jogar com jogadores cegos e deficientes visuais
A quarta parte inclui diretrizes para jogos adiados, para jogos de xadrez 960 e para jogos sem incremento,
incluindo acabamentos de jogo rápidos.

A quinta parte inclui um glossário de termos das Leis do Xadrez.

A partir de 1997, a Comissão de Regras da FIDE (RC) altera as Leis do Xadrez apenas a cada quatro
anos, que entram em vigor em 1º de julho do ano seguinte à decisão. . [Exceção 2014-2017-2018]
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Terminemos a história com os prefácios das Regras de Xadrez de 1958 e 1974: 1958

OBSERVAÇÕES GERAIS. As Leis do Xadrez não podem, e não devem, regular todas as situações possíveis
que podem surgir durante um jogo, nem podem regular todas as questões de organização. Na maioria dos casos,
não precisamente regulados por um artigo das Leis, deve-se poder chegar a um julgamento correto aplicando
estipulações análogas para situações de caráter semelhante. Quanto às tarefas dos árbitros, na maioria dos
casos, deve-se pressupor que os árbitros tenham a competência, o bom senso e a objetividade absoluta
necessárias. Um regulamento muito detalhado privaria o árbitro de sua liberdade de julgamento e poderia
impedi-lo de encontrar a solução ditada pela justiça e compatível com as circunstâncias de um caso particular, já
que não se pode prever todas as possibilidades.

1974

INTERPRETAÇÕES DA FIDE. Nos últimos anos, a Comissão tem sido mais ou menos
sobrecarregada por um número cada vez maior de propostas e questões. Isso, por si só, é uma coisa
boa. No entanto, há uma tendência marcante nessas muitas perguntas e propostas de trazer cada
vez mais refinamentos e detalhes às Leis do Xadrez. Obviamente, a intenção é obter instruções cada
vez mais detalhadas sobre como agir em tal e tal caso. Isso pode ser lucrativo para um certo tipo de
árbitro, mas ao mesmo tempo pode ser uma grande desvantagem para outro, geralmente o melhor
tipo de árbitro. A Comissão assume inteiramente a posição firme de que as leis do xadrez devem ser
tão curtas e claras quanto possível. A Comissão está firmemente convicta de que os pequenos
detalhes devem ser deixados ao critério do árbitro. Cada árbitro deve ter a oportunidade, - regulamentos
que podem não ser aplicáveis ao caso em questão. De acordo com a Comissão, as Leis do Xadrez
devem ser curtas e claras e deixar espaço suficiente para o árbitro lidar com casos excepcionais ou
incomuns. A Comissão apela a todas as federações de xadrez para que aceitem esta opinião, que é
do interesse de centenas de milhares de enxadristas, bem como dos árbitros, em geral. Se alguma
federação de xadrez quiser introduzir regras mais detalhadas, é perfeitamente livre para fazê-lo,
desde que:

a) não conflitem de forma alguma com as regras de jogo oficiais da FIDE;

b) limitam-se ao território da federação em questão; e
c) não são válidos para nenhum torneio FIDE disputado no território da federação em
questão.
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Eu NTRODUÇÃO

As Leis do Xadrez da FIDE cobrem o jogo over-the-board. As Leis do Xadrez têm duas partes: 1. Regras Básicas do Jogo
e 2. Regras da Competição.

O texto em inglês é a versão autêntica das Leis do Xadrez (que foram adotadas no 88º Congresso da FIDE em
Antalya, Turquia), entrando em vigor em 1 de janeiro de 2018.

Nestes La s, as ordens ele, ele e seu serão considerados incluindo ela e ela.

P REFACE

As Leis do Xadrez não podem cobrir todas as situações possíveis que podem surgir durante um jogo,
nem podem regular todas as questões administrativas. Quando os casos não são regulados com
precisão por um artigo da lei, deve ser possível chegar a uma decisão correta estudando situações
análogas que são reguladas nas leis. As Leis presumem que os árbitros têm a competência
necessária, bom senso e objetividade absoluta. Uma regra muito detalhada pode privar o árbitro de
sua liberdade de julgamento e, assim, impedi-lo de encontrar uma solução para um problema ditado
pela justiça, lógica e fatores especiais. A FIDE apela a todos os jogadores de xadrez e federações
que aceitem esta visão. Uma condição necessária para um jogo ser classificado pela FIDE é que
seja jogado de acordo com as Leis do Xadrez da FIDE.

As federações membros podem solicitar à FIDE uma decisão sobre questões relacionadas às Leis do Xadrez.

Este Prefácio às Leis do Xadrez é muito importante. As Leis não podem cobrir todas as situações possíveis que
podem surgir durante um jogo. Quando as Leis são específicas sobre uma situação, um árbitro deve garantir que
elas sejam seguidas. No entanto, há ocasiões em que um árbitro deve tomar uma decisão sobre uma situação
que não está coberta, ou não está totalmente coberta, pelas Leis. Ao tomar tais decisões, o árbitro deve
considerar situações semelhantes que são cobertas. Em todos os casos, a decisão deve ser baseada no bom
senso, lógica, justiça e quaisquer circunstâncias especiais. As decisões podem ser tomadas em consulta com
outros árbitros.
Como é sempre necessário que um árbitro tome decisões e resolva problemas durante o jogo, a experiência é
importante. Mais importante, porém, é um excelente conhecimento das Leis atuais e total objetividade em todos
os momentos.
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B ASIC R ULES DE P DEITAR

Artigo 1: A natureza e os objetivos do jogo de xadrez

1,1

O jogo de xadrez é disputado entre dois oponentes que movem suas peças em um tabuleiro quadrado chamado
tabuleiro de xadrez.

1,2

O jogador com as peças claras (brancas) faz o primeiro movimento, depois os jogadores movem-se
alternadamente, com o jogador com as peças escuras (pretas) a fazer a jogada seguinte.

1,3

Diz-se que um jogador tem o mo e uando o mo do seu oponente foi feito.

1,4

O objetivo de cada jogador é colocar o rei do oponente sob ataque de tal forma que o oponente
não tenha movimento legal.

1.4.1

Diz-se que o jogador deseja que esse objetivo tenha dado xeque-mate ao rei do oponente e que
tenha entrado no jogo. Deixar um filho rei sob ataque, colocar um filho rei para atacar e também
capturar o rei do oponente não é permitido.

1.4.2

O oponente cujo rei sofreu xeque-mate perdeu o jogo.

1,5

Se a posição é tal que nenhum dos jogadores pode dar xeque-mate no oponente

rei, o jogo está empatado (ver Artigo 5.2.2).
Se nenhum dos jogadores puder vencer, o jogo será automaticamente decidido como empate. O árbitro deve, portanto, intervir
para declarar isso quando:
(uma)

nenhum jogador tem material de acasalamento, ou (b)

a posição é tal que nenhum dos jogadores pode obter o xeque-mate (conhecido como posição morta).

O exemplo mais simples de (a) é K v K. K + N v K + N não é um exemplo, pois um mate é possível.

A seguir, onde as brancas acabaram de jogar h5, é um exemplo de posição morta.
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Artigo 2: A posição inicial das peças no tabuleiro de xadrez

2,1

O tabuleiro de xadrez é composto por uma grade 8 x 8 de 64 quadrados iguais alternadamente claros (os
quadrados pretos) e escuros (os quadrados pretos).

O tabuleiro de xadrez é colocado entre os jogadores de forma que a casa do canto próximo à direita do
jogador seja branca.

2,2

No início do jogo, as brancas têm 16 peças de cores claras (as peças); O preto tem

golpe

16 peças de cor escura (as peças pretas).
Essas peças são as seguintes:

Um rei branco geralmente indicado pelo símbolo Uma rainha branca

K

geralmente indicada pelo símbolo Duas torres brancas geralmente

Q

indicadas pelo símbolo Dois bispos brancos geralmente indicados pelo

R

símbolo Dois cavaleiros brancos geralmente indicados pelo símbolo

B

Oito peões brancos geralmente indicados pelo símbolo A preto rei

N

geralmente indicado pelo símbolo Uma rainha preta geralmente
indicada pelo símbolo Duas torres pretas geralmente indicadas pelo

K

símbolo Dois bispos pretos geralmente indicados pelo símbolo Dois

Q

cavaleiros pretos geralmente indicados pelo símbolo Oito peões pretos

R

geralmente indicados pelo símbolo

B
N

Staunton Pieces

p QKBNR
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2,3

A posição inicial das peças no tabuleiro é a seguinte:

2,4

As oito colunas verticais de quadrados são chamadas de arquivos. Os oito eixos horizontais de quadrados
são chamados de fileiras. Uma linha reta de quadrados da mesma cor, indo de uma borda do tabuleiro a
uma borda adjacente, é chamada de diagonal.

Os tabuleiros de xadrez podem ser feitos de diferentes materiais. Os quadrados devem ser em quadrados escuros
(pretos ou marrons) e claros (branco ou creme) contrastantes. É útil que não seja brilhante para evitar reflexos e
perturbação dos jogadores. A dimensão do tabuleiro de xadrez deve se ajustar à dimensão das peças. (Para mais
informações, veja Manual FIDE C.02 Equipamento padrão de xadrez e local de torneio para torneios FIDE )

É muito importante verificar a orientação do tabuleiro e a posição correta de todas as peças antes de
iniciar o jogo. Ao fazer isso, um árbitro pode evitar que muitas alegações possíveis sobre a posição de
Reis e Rainhas ou Cavaleiros e Bispos sejam invertidas.
Às vezes, há um desacordo entre os jogadores sobre a direção que os cavaleiros estão virados. Cada
jogador tem seus próprios hábitos em relação a isso. O oponente deve respeitar isso e cada jogador pode
colocar seus próprios cavalos como quiser antes do início do jogo. Um jogador pode ajustar as peças
durante um jogo apenas quando for sua vez, e somente depois de informar seu oponente que irá ajustá-las
(Ver Artigo 4: J adoube
Eu ajusto).
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Artigo 3: Os movimentos das peças

3,1

Não é permitido mover uma peça para uma casa ocupada por uma peça da mesma cor.

3.1.1

Se uma peça se move para uma casa ocupada por uma peça do oponente, esta é capturada e removida do
tabuleiro de xadrez como parte do mesmo movimento.

3.1.2

Diz-se que uma peça ataca a peça do oponente se a peça puder fazer uma captura naquela casa de
acordo com os Artigos 3.2 a 3.8.

3.1.3

Uma peça é considerada como atacando uma casa, mesmo que esta peça seja impedida de se mover
para aquela casa porque ela deixaria ou colocaria o rei de sua própria cor sob ataque.

Ser

fixada contra seu próprio rei não impede uma peça de atacar as casas que ela

poderia mover para. Mesmo uma peça imobilizada pode verificar o rei do oponente.
3,2

O bispo pode mover-se para qualquer casa ao longo da diagonal em que esteja.

Inicialmente, cada jogador tem dois bispos, um dos quais se move em quadrados claros e o outro em quadrados
escuros. Se um jogador tem dois ou mais) bispos em quadrados da mesma cor, deve ser que o segundo bispo
seja o resultado de uma promoção (ver artigo
3.7.5.1), ou um lance ilegal foi executado.
3,3

A torre pode mover-se para qualquer casa ao longo da coluna ou fila em que se encontra.
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3,4

A rainha pode mover-se para qualquer casa ao longo da coluna, a fila ou diagonal em que se encontra.

3,5

Ao fazer esses movimentos, o bispo, a torre ou a rainha não podem se mover sobre as peças intermediárias.

3,6

O cavalo pode mover-se para uma das casas mais próximas daquela em que está, mas não na
mesma fila, fila ou diagonal.

3.7.1

O peão pode avançar para a casa imediatamente à sua frente na mesma coluna, desde que
esta casa esteja desocupada, ou

3.7.2

em seu primeiro movimento, o peão pode se mover como em 3.7.1 ou, alternativamente, pode avançar duas casas ao
longo da mesma coluna, desde que ambas as casas estejam desocupadas, ou

3.7.3

o peão pode mover-se para uma casa ocupada por uma peça adversária na diagonal em frente a ela em uma
coluna adjacente, capturando essa peça.
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3.7.4.1 Um peão ocupando uma casa na mesma fila e em uma coluna adjacente a um jogador do oponente que
acabou de avançar para as casas em um movimento de sua casa original pode capturar o pedaço do
oponente como se este último tivesse foi movido apenas um quadrado.

3.7.4.2 Esta captura só é legal em movimento após este avanço e é chamada de captura en passant.

3.7.5.1 Quando um jogador, tendo a jogada, joga um peão para a fileira mais distante de sua posição inicial, ele
deve trocar aquele peão como parte do mesmo movimento por uma nova rainha, torre, bispo ou cavalo
da mesma cor no praça de chegada pretendida. Isso é chamado de praça da promoção.

3.7.5.2 A escolha do jogador não se restringe às peças que foram capturadas anteriormente.

3.7.5.3 Essa troca de um peão por outra peça é chamada de promoção e o efeito da nova peça é
imediato.
Quando um jogador coloca uma Torre invertida (de cabeça para baixo) na casa de promoção e continua o jogo, a peça é
considerada uma Torre, mesmo que ele a chame de Rainha ou qualquer outra peça. Se ele mover a torre de cabeça para
baixo diagonalmente, torna-se um movimento ilegal. Em seu próprio movimento, o oponente pode virar a torre da maneira
certa para cima. No entanto, para evitar conflito, é aconselhável que um árbitro seja solicitado a fazer isso.

No caso de uma promoção e o jogador não conseguir encontrar a peça desejada, ele tem o direito de interromper o
jogo imediatamente e pedir ao Árbitro que traga a peça que deseja. o

o árbitro deve fornecer a peça solicitada e reiniciar o relógio. O jogador então continua a considerar sua
jogada. Ele não é obrigado a promover para a peça solicitada.
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3,8

Existem duas maneiras diferentes de mover o rei:

3.8.1 movendo-se para um quadrado adjacente

3.8.2

b roque. Este é um mo e do rei e qualquer torre da mesma cor ao longo da primeira linha do
jogador, contando como um único mo e do rei e e ecutado da seguinte forma: o rei é transferido de
sua casa original duas casas em direção ao torre em sua casa original, então essa torre é
transferida para a casa que o rei acabou de cruzar.

Antes do roque do lado do rei branco Antes do

Depois do roque do lado do rei branco

roque do lado da rainha preto

Depois do roque da rainha preta

Antes do roque do lado da rainha branco Antes

Depois do roque do lado da rainha branco

do roque do lado do rei preto

Depois do roque do lado negro do rei

14

3.8.2.1 O direito de castelo foi perdido:
3.8.2.1.1

se o rei já se moveu, ou

3.8.2.1.2

com uma torre que já se moveu.

3.8.2.2 O roque é impedido temporariamente:

se a casa em que o rei está, ou a casa que ele deve cruzar, ou a casa que deve

3.8.2.2.1

ocupar, for atacada por uma ou mais peças do oponente, ou

se houver alguma peça entre o rei e a torre com a qual o roque será efetuado.

3.8.2.2.2

3.9.1

Diz-se que o rei está "em xeque" se for atacado por uma ou mais peças do oponente, mesmo que
essas peças sejam impedidas de se mover para a casa ocupada pelo rei porque então deixariam ou
colocariam seu próprio rei em xeque .

3.9.2

Nenhuma peça pode ser movida que exponha o rei da mesma cor ao xeque ou deixe esse
rei em xeque.

3.10.1 Uma jogada é legal quando todos os requisitos relevantes dos Artigos 3.1 3.9 tiverem sido cumpridos.

3.10.2 Um movimento é ilegal quando não cumpre os requisitos relevantes dos Artigos 3.1

3,9
3.10.3 Uma posição é ilegal quando não pode ser alcançada por nenhuma série de lances legais.

Exemplos de posições ilegais incluem:
a) Ambos os reis estão em xeque

b) Um jogador tem ambos os bispos nas mesmas casas coloridas e todos os 8 peões ainda estão no tabuleiro

No xadrez padrão, se um árbitro observa uma posição ilegal, ele deve sempre intervir imediatamente.
No xadrez Rápido e Blitz, o árbitro intervém quando uma posição ilegal ocorre como consequência direta de
um lance ilegal que o árbitro viu sendo executado. Caso contrário, o árbitro intervém de acordo com o Artigo
A.4.4 do Apêndice A, ou quando um jogador apresenta uma reclamação.
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Artigo 4: O ato de mover as peças

4,1

Cada jogada deve ser jogada com apenas uma mão.

4.2.1 Apenas o jogador que faz a jogada pode ajustar uma ou mais peças nas suas casas, desde que
primeiro expresse a sua intenção (por exemplo, saing j adoube ou eu ajuste).

Artigo 4.2.1 só pode ser usado para corrigir peças deslocadas. Se o oponente não estiver presente, um árbitro, se
presente, deve ser informado antes que qualquer ajuste ocorra. O jogador deve sempre anunciar sua intenção de
ajustar uma peça. Se ele não fizer isso, as regras normais de movimento por toque se aplicam (ver 4.3).

4.2.2 Qualquer outro contato físico com uma peça, exceto para contato claramente acidental, deve ser considerado
intencional.

De acordo com esta regra, se um jogador não disse eu ajusto ou algo semelhante antes de tocar uma
peça e tocar na peça não é acidental, a peça tocada deve ser movida. Por exemplo, se um jogador tocar
uma peça e afirmar que pretendia tocar em outra, isso não é considerado acidental.

4,3

Exceto conforme disposto no Artigo 4.2, se o jogador que está fazendo o lance tocar no tabuleiro,
com a intenção de mover ou capturar:

4.3.1

uma ou mais de suas próprias peças, ele deve mover a primeira peça tocada que pode ser movida

4.3.2

uma ou mais peças de seu oponente, ele deve capturar a primeira peça tocada que possa ser capturada

4.3.3

uma ou mais peças de cada cor, ele deve capturar a primeira peça tocada do oponente com sua
primeira peça tocada ou, se isso for ilegal, mover ou capturar a primeira peça tocada que possa ser
mo ed ou capturada. Se não estiver claro se a peça do jogador ou seu oponente é tocada primeiro, a
peça do jogador deve ser considerada como tendo sido tocada antes de seu oponente.

4,4

Se um jogador tiver a jogada:

4.4.1 tocar seu rei e uma torre que ele deve rocar desse lado se for legal fazê-lo
4.4.2 tocar deliberadamente uma torre e, em seguida, seu rei, ele não tem permissão para rocar desse lado nesse
movimento e a situação será regida pelo Artigo 4.3.1
Neste caso, o jogador deve mover sua torre, se possível. Se nenhum movimento de torre for possível, ele deve mover seu
rei. (Artigo 4.3.1)
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4.4.3

com a intenção de rocar, toca o rei e depois uma torre, mas o roque com esta torre é ilegal, o
jogador deve fazer outra jogada legal com seu rei (que pode incluir roque com a outra torre). Se o
rei não tiver lance legal, o jogador está livre para fazer qualquer lance legal.

Observe que o roque é um movimento do rei. Se um jogador tentar rocar e for considerado ilegal, o jogador deve fazer
um movimento de rei que seja legal. Se não houver movimento legal do rei, o jogador está livre para fazer qualquer
movimento, ele não é obrigado a mover a torre (mas ver 4.4.2).

4.4.4 promove um peão, a escolha da peça é finalizada quando a peça tocou a casa de
promoção.
4,5

Se nenhuma das peças tocadas de acordo com o Artigo 4.3 ou Artigo 4.4 puder ser movida ou capturada, o
jogador pode fazer qualquer movimento legal,

4,6

O ato de promoção pode ser realizado de várias maneiras:

4.6.1

o peão não precisa ser colocado na casa de chegada,

4.6.2

remover o peão e colocar a nova peça na casa de promoção pode ocorrer em qualquer ordem.

4.6.3

Se uma peça do oponente estiver na casa de promoção, ela deve ser capturada.

4,7

Quando, como uma jogada legal ou parte de uma jogada legal, uma peça foi lançada em uma casa, ela
não pode ser movida para outra casa nesta jogada. A mudança é considerada como tendo sido feita no
caso de:

4.7.1

uma captura, quando a peça capturada foi removida do tabuleiro de xadrez e o jogador, tendo
colocado sua própria peça em sua nova casa, liberou esta peça de captura de sua mão,

4.7.2

roque, quando a mão do jogador soltou a torre na casa anteriormente atravessada pelo rei.
Quando o jogador solta o rei de sua mão, a jogada ainda não está feita, mas o jogador não tem
mais o direito de fazer qualquer outra jogada além do roque daquele lado, se isso for legal. Se o
roque deste lado for ilegal, o jogador deve fazer outro lance legal com seu rei (que pode incluir o
roque com a outra torre). Se o rei não tiver lance legal, o jogador está livre para fazer qualquer
lance legal.

4.7.3

promoção, quando a mão do jogador liberou a nova peça na casa de promoção e o peão
foi removido do tabuleiro.

4,8

Um jogador perde o direito de reclamar contra o seu oponente isenção dos artigos
4,1

4.7 uma vez que o jogador toca uma peça com a intenção de se mover ou

capturando-o.

4,9

Se um jogador for incapaz de mover as peças, um assistente, que será aceito pelo árbitro, pode ser
fornecido pelo jogador para realizar esta operação.

Se um árbitro observar uma violação do Artigo 4, ele deve sempre intervir imediatamente. Ele não deve esperar que uma
reclamação seja enviada por um jogador.
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Artigo 5: A conclusão do jogo

5.1.1

O jogo continua b o jogador que deu xeque-mate no rei de seu oponente. Isso termina
imediatamente o jogo, desde que o movimento que produziu a posição de xeque-mate estava de
acordo com o Artigo 3 e os Artigos 4.2 4.7.

5.1.2

O jogo é ganho pelo jogador cujo oponente declara que renuncia. Isso termina o jogo
imediatamente.

Um jogador pode renunciar de várias maneiras diferentes:

- parando o relógio

- anunciando sua renúncia

- derrubando seu rei
- estendendo a mão para o oponente
- assinar as planilhas de pontuação e assim por diante.

Todas essas possibilidades podem ser mal interpretadas. Portanto, a situação deve ser esclarecida.
No final da partida, o árbitro deve assegurar que ambas as planilhas mostrem o mesmo resultado.

Um jogador que não deseja continuar um jogo e sai sem renunciar ou notificar o árbitro está
sendo descortês. Ele pode ser penalizado, a critério do Árbitro Chefe, por falta de esportividade.

5.2.1

O jogo termina empatado quando o jogador que deseja mover não tem um lance legal e seu rei não está
em xeque. Dizem que o jogo termina em um impasse. Este imediato encerra o jogo, desde que o
movimento que produziu a posição de impasse estava de acordo com o Artigo 3 e Artigos 4.2 4.7.

5.2.2

O jogo está empatado quando surge uma posição em que nenhum dos jogadores pode dar
xeque-mate no rei do oponente com uma série de modos legais. Diz-se que o jogo termina em uma
posição morta. Este imediato encerra o jogo, desde que o lance que produziu a posição estava de
acordo com o Artigo 3 e Artigos 4.2

4.7.
5.2.3

O jogo é empatado mediante acordo entre os dois jogadores durante o jogo, desde que ambos os jogadores
tenham feito pelo menos uma jogada. Isso termina o jogo imediatamente.

Esta regra é aplicável, apenas se o Artigo 9.1.1 (não concordar com um empate antes de um determinado número de lances de
cada jogador) é não está em vigor.

A melhor forma de concluir um jogo é anotar o resultado na súmula (se houver, consulte o Artigo 8) e ambos os
jogadores assinarem. Isso então forma um documento legal, mas mesmo assim, as coisas podem dar errado.
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C OMPETIÇÃO R ULES

Artigo 6: O relógio de xadrez

6,1

Chessclock significa um relógio com o tempo exibido, conectado entre si de tal forma que apenas um
deles pode funcionar de cada vez.
Relógio nas Letras de Xadrez significa uma das exibições de tempo. Cada vez que displa
tem uma bandeira.
Queda da bandeira significa a utilização do tempo alocado para um jogador.

Alguns relógios digitais mostram

em vez de uma bandeira.

6.2.1 Durante o jogo, cada jogador, tendo feito sua jogada no tabuleiro, deve parar seu cronômetro e iniciar
o cronômetro de seu oponente (isto é, ele deve acionar seu relógio). Isso conclui o mo e. Um mo
e também é concluído se:
6.2.1.1 a jogada encerra o jogo (consulte os Artigos 5.1.1, 5.2.1, 5.2.2, 9.6.1 e 9.6.2), ou

6.2.1.2 o jogador fez seu próximo lance, quando seu lance anterior não foi concluído.
Normalmente, quando o jogador se esquece de apertar o relógio após fazer sua jogada, o adversário tem as
seguintes possibilidades:
(uma)

Para esperar que o jogador pressione seu relógio. Neste caso existe a possibilidade de cair a

bandeira e o jogador perder a tempo. Alguns podem pensar que isso é injusto, mas o Árbitro não pode intervir
e informar o jogador.
(b)

Para lembrar o jogador de apertar o relógio. Neste caso, o jogo continuará normalmente.

(c)

Para fazer seu próximo movimento. Neste caso, o jogador também pode fazer sua próxima jogada e pressionar o

relógio. Se o jogo for jogado com movimento contador ativo, então um movimento foi perdido por ambos os jogadores.

6.2.2

Deve-se permitir que um jogador pare seu relógio após fazer sua jogada, mesmo depois que o
oponente tiver feito sua próxima jogada. O tempo entre fazer o movimento no tabuleiro e apertar o
relógio é considerado como parte do tempo alocado ao jogador.

A seguinte situação pode acontecer:
Um jogador faz um movimento, esquece de apertar o relógio e sai da mesa (por exemplo, para ir ao banheiro).
Depois que ele retorna, ele vê que seu relógio está correndo e acreditando que seu oponente completou sua
jogada, ele faz outra jogada e pressiona o relógio. Nesta situação o Árbitro deve ser convocado imediatamente
para esclarecer a situação (o adversário fez movimento ou não?) E fazer as correções necessárias no relógio e
no tabuleiro.
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6.2.3 Um jogador deve apertar seu relógio com a mesma mão com que fez seu lance. É proibido
ao jogador manter o dedo no relógio ou apoiá-lo.

Às vezes acontece o seguinte:
Um jogador desloca algumas peças. O adversário mantém o dedo no botão do relógio para evitar que o jogador
pressione o relógio. Isso é proibido de acordo com este artigo.

Se um jogador faz um lance com uma mão e pressiona o relógio com a outra, não é considerado um lance
ilegal, mas é penalizado de acordo com o artigo 12.9.

6.2.4 Os jogadores devem manusear o relógio de xadrez adequadamente. É proibido pressioná-lo com força,
apanhá-lo, pressionar o relógio antes de mover ou derrubá-lo. O manuseio impróprio do relógio deve ser
penalizado de acordo com o Artigo 12.9.

Quando um jogador pressiona o relógio sem fazer um lance, como mencionado no artigo 6.2.4, é considerado
um lance ilegal e é penalizado de acordo com o artigo 7.5.3.

6.2.5

Apenas o jogador cujo relógio está correndo tem permissão para ajustar as peças.

6.2.6

Se um jogador não puder usar o relógio, um assistente, que deve ser aceito pelo árbitro, pode ser
fornecido pelo jogador para realizar esta operação. Seu relógio deve ser ajustado pelo árbitro de
maneira eqüitativa. Este ajuste do relógio não se aplica ao relógio de um jogador com deficiência.

É claro que o próprio jogador deve providenciar um assistente. Ele tem que apresentar esse assistente ao
árbitro, com antecedência e não antes do início da rodada.
É normal que sejam deduzidos 10 minutos ao tempo do jogador que necessita de assistente. Nenhuma dedução
deve ser feita no caso de um jogador com deficiência.

6.3.1 Ao usar um relógio de xadrez, cada jogador deve completar um número mínimo de movimentos ou todos os movimentos em
um período de tempo designado, incluindo qualquer quantidade adicional de tempo com cada movimento. Todos eles
devem ser especificados com antecedência.

Um jogo pode ter mais de um período. Os requisitos do número total subsequente de movimentos e a
quantidade de tempo adicional com cada movimento para cada período devem ser especificados com
antecedência. Esses parâmetros não devem mudar durante um torneio. Um play-off pode ter controles de tempo
diferentes.
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6.3.2

O tempo economizado por um jogador durante um período é adicionado ao seu tempo disponível para o próximo
período, quando aplicável.

No modo time-dela, ambos os jogadores recebem um tempo de pensamento principal alocado. Cada pla
ra também recebe um fi a tempo de trá s om cada um. A contagem do tempo de pensamento principal
só começa depois que o tempo extra fixo expirou. Desde que o jogador pressione seu relógio antes de
expirar o tempo extra fixo, o tempo principal de pensamento não muda, independentemente da
proporção do tempo extra fixo usado.

1

Modo cumulativo (Fischer): Aqui, cada jogador tem um tempo de pensamento principal e

recebe um tempo extra fixo (incremento) para cada movimento. Este incremento para seu primeiro movimento é adicionado
antes do início do jogo e imediatamente após ele ter concluído cada um de seus movimentos seguintes.

Um jogador pode, portanto, ganhar tempo em seu relógio movendo-se dentro do incremento.

2

Modo Bronstein: A principal diferença entre o modo Fisher e o modo Bronstein é o

tratamento do tempo extra. Se o jogador não usar todo o tempo extra no modo Bronstein, o resto é
perdido.
3-

Modo de retardo de tempo: Cada jogador recebe um tempo de pensamento principal. Quando um jogador faz a

jogada, o relógio não começa a contar por um período fixo. Após esse período expirar, o relógio faz a contagem regressiva do
tempo de jogo principal.

6,4

Imediatamente após a queda de uma bandeira, os requisitos do Artigo 6.3.1 devem ser verificados.

Isso significa que o árbitro e / ou os jogadores devem verificar se o número mínimo de movimentos foi
concluído.
Considere um jogo de 90 minutos para 40 movimentos e 30 minutos para o resto do jogo. É normal investigar se 40
movimentos foram feitos por ambos os jogadores somente após a queda de uma bandeira.
Se um contador de movimentos (empurrar) for usado em um relógio digital, então é possível estabelecer se 40 movimentos
foram feitos antes da queda da bandeira, como uma indicação - aparece no relógio se o jogador não completar os 40
movimentos antes do tempo alocado.

Quando relógios eletrônicos são usados e ambos marcam 0,00, o Árbitro pode geralmente estabelecer qual
bandeira caiu primeiro, com a ajuda de - ou qualquer outra indicação de bandeira. Quando relógios mecânicos são
usados, o artigo III.3.1 das Diretrizes sobre jogos sem incremento, incluindo Quickplay Acabamentos são aplicados .
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6,5

Antes do início da partida, o árbitro deve decidir onde o relógio de xadrez será colocado.

Em torneios individuais, o relógio de xadrez é normalmente colocado à direita do jogador que tem as peças pretas. Os
tabuleiros de xadrez devem ser colocados de forma que o árbitro possa verificar o maior número possível de relógios ao
mesmo tempo.

Onde qualquer jogador, por deficiência, teria dificuldade com a posição do relógio e preferisse o
relógio do outro lado, isso deve ser acomodado girando o tabuleiro ao invés de mover o relógio.
Em competições de equipe, os membros de uma mesma equipe geralmente se sentam em fila. Em seguida, as peças são
alternadas em preto e branco e os relógios apontam todos para a mesma direção.
Seja cuidadoso! Acontece com bastante frequência em competições de equipes que um jogador pressiona o relógio de seu
vizinho.
6,6

Na hora determinada para o início do jogo, o relógio das brancas é iniciado.

Em torneios menores, os árbitros iniciam todos os relógios.

Em torneios com muitos jogadores, o árbitro anuncia o início da rodada e afirma que o relógio das brancas
foi iniciado. O árbitro então percorre a sala verificando se o relógio de White foi acionado em todos os
tabuleiros.
Quando o contador de pressão é usado para adicionar tempo após o primeiro controle de tempo (geralmente 40 movimentos), é
desejável que os árbitros iniciem todos os relógios de White.

Em grandes torneios onde o contador de pressão é usado, o Árbitro Chefe deve decidir se o tempo
necessário para iniciar todos os relógios justifica que isso seja feito pelos árbitros e não pelo jogador. Se os
jogadores iniciarem o relógio, quando os árbitros verificarem se os relógios foram iniciados, eles também
devem se certificar de que o relógio indica corretamente qual jogador é branco.

6.7.1 Os regulamentos de um evento devem especificar um tempo padrão com antecedência. Se a hora padrão não for
especificada, será zero. Qualquer jogador que chegar ao tabuleiro após o tempo padrão perderá o jogo, a
menos que o árbitro decida de outra forma.

6.7.2

Se os regulamentos de um evento especificarem que o tempo padrão não é zero e se nenhum dos jogadores estiver
presente inicialmente, as brancas perderão todo o tempo decorrido até sua chegada, a menos que os regulamentos de
um evento especifiquem ou o árbitro decida de outra forma.

O início da sessão é o momento em que o árbitro o anuncia. Se o tempo padrão for 0, o árbitro deverá
declarar o jogo perdido para os jogadores que não estiverem presentes em seus tabuleiros. É preferível
exibir uma grande contagem regressiva digital na sala de jogos. Para eventos FIDE com menos de 30
jogadores, um anúncio deve ser feito cinco minutos antes do início da rodada e novamente um minuto antes
do início do jogo. Alternativamente, um relógio deve estar na parede dentro da sala de jogo e fornecer a
hora oficial do torneio.

Se o tempo padrão não for 0, é aconselhável que o árbitro anuncie publicamente a hora de início
da rodada e que anote a hora de início.
Se o tempo padrão for, por exemplo, 30 minutos e a rodada foi programada para começar às
15h00, mas na verdade começou às 15h15, então os jogadores não perder por padrão até 15,45 .
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6,8

Uma bandeira é considerada caída quando o árbitro observa o fato ou quando qualquer um dos jogadores faz uma
reclamação válida para esse efeito.

Uma bandeira é considerada caída quando é notada ou reivindicada, não quando fisicamente aconteceu. Se um resultado for
alcançado entre a queda de uma bandeira e a queda sendo observada, o resultado não é alterado. O árbitro deve anunciar a
queda da bandeira assim que perceber.
6,9

Exceto onde um dos Artigos 5.1.1, 5.1.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 se aplica, se um jogador não completar o número
prescrito de movimentos no tempo designado, o jogo será perdido para aquele jogador. No entanto, o jogo
está empatado se a posição for tal que o oponente não possa dar xeque-mate no rei do jogador por uma
possível série de movimentos legais.

Também no caso dos artigos 9.6.1 e 9.6.2, mesmo que um jogador não complete o número prescrito de
jogadas no tempo previsto, o jogo está empatado.
Isso significa que uma simples queda de bandeira pode não levar o Árbitro a declarar o jogo perdido para o jogador
cuja bandeira caiu. O Árbitro deve verificar a posição final no tabuleiro de xadrez e somente se o oponente puder
dar o xeque-mate no rei do jogador por qualquer série de lances legais possíveis, ele pode declarar a partida ganha
pelo oponente. Quando há movimentos forçados que levam a um xeque-mate ou empate por parte do jogador, o
resultado do jogo é declarado empate.
Quando uma peça foi tocada, mas não movida ou capturada antes da queda da bandeira, um movimento forçado
resultante não será considerado como parte da série de movimentos.

6.10.1 Cada indicação dada pelo relógio de xadrez é considerada conclusiva na ausência de qualquer defeito
evidente. Um relógio de xadrez com defeito evidente deve ser substituído pelo árbitro, que usará seu
melhor julgamento ao determinar os tempos a serem mostrados no relógio de xadrez substituto.

É desejável verificar os relógios durante a rodada, por exemplo a cada 30 minutos, e registrar os tempos e o número
de movimentos realizados, por meio de uma folha de controle de tempo (ver no final do Manual).
Isso pode ser particularmente valioso quando um incremento é usado.

Se um relógio de xadrez deve ser substituído, isso deve ser feito o mais rápido possível e é essencial marcá-lo como
defeituoso e separá-lo dos relógios que funcionam corretamente.

6.10.2 Se durante um jogo for descoberto que o acerto de um ou ambos os relógios está incorreto, qualquer jogador ou
árbitro deverá parar o relógio de xadrez imediatamente. O árbitro deve instalar a configuração correta e ajustar
os tempos e o contador de movimentos, se necessário. Ele deve usar seu melhor julgamento ao determinar as
configurações do relógio.

É essencial anotar os tempos mostrados nos dois relógios e o número de movimentos feitos antes de fazer
qualquer ajuste.
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6.11.1 Se o jogo precisar ser interrompido, o árbitro deverá parar o relógio de xadrez.
Por exemplo, se um alarme de incêndio disparar. Antes de pedir aos jogadores que evacuem o edifício, o árbitro deve, se
possível, pedir àqueles em seus tabuleiros que pausem os relógios.

6.11.2 Um jogador pode parar o relógio de xadrez apenas para buscar a ajuda do árbitro, por exemplo, quando
a promoção tiver ocorrido e a peça solicitada não estiver disponível.

6.11.3 O árbitro deve decidir quando o jogo reinicia.
6.11.4 Se um jogador parar o relógio de xadrez a fim de solicitar a ajuda do árbitro, o árbitro deverá
determinar se o jogador teve alguma razão válida para fazê-lo. Se o jogador não tiver uma razão
válida para parar o relógio de xadrez, o jogador será penalizado de acordo com o Artigo 12.9.

Um jogador pode parar o relógio se se sentir incomodado pelo adversário ou pelos espectadores ou se não estiver bem. Ir ao
banheiro não é necessariamente um motivo válido para parar o relógio. UMA
jogador com deficiência deve ser tratado com o devido respeito. Substituir
com:

Os motivos válidos para parar o relógio incluem:
Uma irregularidade, como um movimento ou posição ilegal, sendo descoberto um jogador sendo
incomodado por seu oponente ou por espectadores; Doença

Normalmente, uma pausa para ir ao banheiro não é um motivo válido, mas pode ser no caso de um jogador incapacitado ou
doente.

6.12.1 Telas, monitores ou tabuleiros de demonstração mostrando a posição atual no tabuleiro, os lances
e o número de lances feitos / concluídos, e relógios que também mostram o número de lances,
são permitidos na sala de jogo.
6.12.2 O jogador não pode fazer uma reclamação baseando-se apenas nas informações mostradas desta maneira.

Um árbitro ou jogador deve perceber que as informações exibidas podem estar incorretas. Se o número de
lances já jogados foi estabelecido pelo árbitro antes que ele comece a contar, o contador do relógio pode ser
usado para confirmar que 50/75 lances foram jogados.
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Artigo 7: Irregularidades

7,1

Se ocorrer uma irregularidade e as peças precisarem ser restauradas à posição anterior, o árbitro deverá
usar seu melhor julgamento para determinar os tempos a serem mostrados no relógio de xadrez. Isso inclui
o direito de não alterar os horários. Ele também deverá, se necessário, ajustar o contador do relógio.

7.2.1 Se durante um jogo for verificado que a posição inicial das peças estava incorreta, o jogo será
cancelado e um novo jogo será jogado.
O erro deve ser descoberto antes do final do jogo, caso contrário, o resultado será mantido. Se uma placa
eletrônica mostrar este erro ou parar de registrar os movimentos, o operador deve informar o árbitro. É dever
do árbitro verificar se tal situação foi causada por uma irregularidade no jogo.

7.2.2 Se durante um jogo for verificado que o tabuleiro de xadrez foi colocado de forma contrária ao Artigo 2.1, o jogo
deve continuar, mas a posição alcançada deve ser transferida para um tabuleiro colocado corretamente.

7,3

Se um jogo começou com as cores invertidas, então, se menos de 10 movimentos foram feitos por ambos os
jogadores, ele deve ser interrompido e um novo jogo jogado com as cores corretas. Após 10 movimentos ou
mais, o jogo deve continuar.

Depois que as pretas fizerem o lance 10, o jogo deve continuar, caso contrário, um novo jogo deve ser
jogado com as cores corretas. Não importa a posição atual no tabuleiro de xadrez e quantas peças ou
peões foram capturados.
Se um jogo com cores invertidas terminou por meios normais (por exemplo, xeque-mate, renúncia ou empate por
acordo), em menos de dez (10) jogadas de ambos os jogadores, o resultado é válido.

7.4.1 Se um jogador desloca uma ou mais peças, ele deve restabelecer a posição correta em seu próprio tempo.

7.4.2

Se necessário, o jogador ou seu oponente deve parar o relógio de xadrez e pedir a ajuda do
árbitro.

7.4.3

O árbitro pode penalizar o jogador que deslocou as peças.

O relógio do Jogador A está correndo quando o Jogador B acidentalmente desloca uma peça. O jogador A não deve
reiniciar o relógio do jogador B, mas deve pausar o relógio e chamar o árbitro. O árbitro pode então adicionar o tempo ao
relógio de A ou subtrair o tempo do relógio de B. Se A reiniciar o relógio de B, isso criará vários problemas com
incrementos sendo adicionados incorretamente e o contador de push afetado.

A maioria dos problemas acontece no Xadrez Rápido ou no Blitz. A penalidade deve estar de acordo com o Artigo
12.9. Um jogador não deve ser confiscado imediatamente por deslocar acidentalmente uma peça. Se o fez
deliberadamente, talvez para ganhar tempo, ou o faz várias vezes, é diferente.
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7.5.1

Um movimento ilegal é completado quando o jogador pressiona seu relógio. Se durante um jogo for
descoberto que um movimento ilegal foi completado, a posição imediatamente anterior à
irregularidade deve ser restabelecida. Se a posição imediatamente anterior à irregularidade não puder
ser determinada, o jogo deve continuar a partir da última posição identificável anterior à irregularidade.
Os artigos 4.3 e 4.7 se aplicam ao lance que substitui o lance ilegal. O jogo deve então continuar a
partir desta posição restabelecida.

É muito importante que a irregularidade seja descoberta durante o jogo. Depois que os jogadores assinaram as planilhas
de pontuação ou ficou claro de outra forma que o jogo está acabou, as correções não são possíveis. O resultado
permanece.

Quando a irregularidade é descoberta durante o jogo, o jogo reinicia da posição restaurada. A regra de movimento
por toque se aplica, de forma que a peça a ser jogada deve ser, se possível, a primeira tocada, seja a peça movida
ilegalmente ou a peça capturada.

Se a irregularidade foi causada por um cheque perdido, a peça tocada deve ser usada para bloquear o
cheque ou capturar a peça, se possível.
Um lance não pode ser declarado ilegal até que o jogador tenha concluído seu lance parando seu relógio.
Assim, o jogador pode corrigir seu lance sem ser penalizado, mesmo que já tenha lançado a peça no
tabuleiro, desde que não tenha pressionado o relógio. Claro, ele deve cumprir as partes relevantes do artigo
4.
Se um árbitro observa um movimento ilegal, ele deve sempre intervir imediatamente. Ele não deve esperar que uma
reclamação seja enviada por um jogador.

7.5.2 Se o jogador moveu um peão para a fila mais distante, pressionou o relógio, mas não substituiu o
peão por uma nova peça, o movimento é ilegal. O peão deve ser substituído por uma rainha da
mesma cor do peão.
7.5.3

Se o jogador pressiona o relógio sem fazer um lance, deve ser considerado e penalizado como se fosse
um lance ilegal.

Se um jogador reiniciar o relógio do oponente em vez de pausá-lo, um árbitro pode considerar isso um acidente e
puni-lo com menos severidade.

Por exemplo: o jogador B faz um movimento ilegal. O jogador A, em vez de pausar o relógio, reinicia o relógio do
oponente. Isso é uma violação do Artigo 7.5.3? Neste caso, o Jogador A não iniciou deliberadamente o relógio do
Jogador B.

Quando o relógio do oponente pode ter sido iniciado por engano, o árbitro deve decidir se esta ação constitui um
movimento ilegal ou uma distração.

7.5.4 Se um jogador usar duas mãos para fazer um único lance (por exemplo, no caso de roque, captura ou
promoção) e pressionou o relógio, deve ser considerado e penalizado como se fosse um lance ilegal.

Não é aplicável se o jogo foi encerrado antes de o relógio ser pressionado.
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7.5.5

Após a ação realizada de acordo com o Artigo 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ou 7.5.4 para o primeiro lance ilegal
completado por um jogador, o árbitro dará dois minutos de tempo extra ao seu oponente; para o segundo
lance ilegal completado pelo mesmo jogador, o árbitro deverá declarar a partida perdida por este jogador. No
entanto, o jogo está empatado se a posição for tal que o oponente não possa dar xeque-mate no rei do
jogador por nenhuma série possível de movimentos legais.

O jogador está perdido se completar dois (2) de QUALQUER um dos movimentos ilegais acima. No entanto,
quando há dois (2) movimentos ilegais em um lance (por exemplo, roque ilegal feito por duas mãos, promoção
ilegal feita por duas mãos e captura ilegal feita por duas mãos), eles contam como um (1) movimento ilegal e o
jogador não será perdida, a menos que seja a segunda transgressão.

Capturar o Rei do oponente é ilegal e é penalizado em conformidade.

7,6

Se, durante um jogo, for constatado que alguma peça foi deslocada de seu quadrado correto, a posição
anterior à irregularidade deve ser restaurada. Se a posição imediatamente anterior à irregularidade não
puder ser determinada, o jogo deve continuar a partir da última posição identificável anterior à
irregularidade. O jogo deve então continuar a partir desta posição restabelecida.

É aconselhável que a investigação para determinar de qual posição o jogo deve ser continuado seja
realizada pelos dois jogadores e sob a supervisão do árbitro.
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Artigo 8: O registro dos movimentos

8.1.1

No decorrer do jogo, cada jogador deve registrar seus próprios movimentos e os de seu oponente
da maneira correta, movimento após movimento, tão clara e legivelmente quanto possível, na
notação algébrica (Apêndice C), na súmula prescrita para o concorrência.

8.1.2

É proibido escrever os lances com antecedência, a menos que o jogador reivindique um empate de
acordo com o Artigo 9.2 ou 9.3 ou adie um jogo de acordo com as Diretrizes I.1.1

Observe que normalmente é proibido gravar o movimento antes de jogá-lo. Apenas no caso de um pedido de
empate (Artigo 9.2. E 9.3) e adiamento é permitido fazê-lo.
Mesmo se um oponente tiver apenas uma resposta legal, isso não deve ser registrado pelo jogador com antecedência.

8.1.3 Um jogador deve responder ao modo de seu oponente antes de registrá-lo, se ele assim o fizer. Ele deve registrar seu
movimento anterior antes de fazer outro.

8.1.4

A súmula deve ser usada apenas para registrar as jogadas, os tempos dos relógios, ofertas de empate,
questões relativas a uma reclamação e outros dados relevantes.

8.1.5

Ambos os jogadores devem registrar a oferta de empate na súmula com um símbolo (=).

8.1.6

Se um jogador for incapaz de marcar pontos, um assistente, que deve ser aceito pelo árbitro, pode
ser fornecido pelo jogador para escrever os lances. Seu relógio deve ser ajustado pelo árbitro de
maneira eqüitativa. Este ajuste do relógio não se aplica a um jogador com deficiência.

8,2

A súmula deve ser visível para o árbitro durante todo o jogo.

A súmula não precisa ser visível para o oponente (exceto quando o oponente precisa dela para atualizar sua
própria súmula, por exemplo, para satisfazer 8.5.2), mas o árbitro deve ser capaz de vê-la e, o mais
importante, quantos lances foram gravados. É aceitável que um jogador tenha uma caneta em sua súmula,
mas isso não deve ocultar o último movimento do árbitro.

8,3

As planilhas de pontuação são propriedade do organizador da competição.

Um jogador não tem permissão para manter a súmula original. Pertence aos organizadores. O jogador deve
entregá-lo ao árbitro quando o jogo terminar e deve manter uma cópia (se houver).

8,4

Se um jogador tem menos de cinco minutos restantes em seu relógio em algum momento de um período e
não tem tempo adicional de 30 segundos ou mais adicionado a cada movimento, então, para o restante do
período, ele não é obrigado a cumprir os requisitos de Artigo 8.1.1.
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8.5.1

Se nenhum dos jogadores registrar a pontuação conforme o Artigo 8.4, o árbitro ou um assistente deve tentar estar
presente e registrar a pontuação. Neste caso, imediatamente após a queda de uma bandeira, o árbitro deverá parar o
relógio de xadrez. Em seguida, ambos os jogadores devem atualizar suas planilhas de pontuação, usando os árbitros
ou a planilha do oponente.

Acontece frequentemente que nesta fase de problema de tempo o jogador pergunta ao árbitro quantos movimentos faltam
para o controle de tempo. O árbitro não deve responder a isso, pois estaria dando um conselho. Mesmo que o número
necessário de lances tenha sido feito, o árbitro não deve intervir até que a bandeira caia. Nesse ponto, o árbitro deve
parar o relógio de xadrez e solicitar que ambos os jogadores atualizem suas planilhas de pontuação. Quando eles forem
concluídos, o árbitro reiniciará o relógio do jogador em movimento. Se um jogador atrasar a atualização de sua súmula,
às vezes pensando em seu próximo movimento, ele deve ser avisado.

8.5.2 Se apenas um jogador não anotou o placar de acordo com o Artigo 8.4, ele deve, assim que qualquer uma das
bandeiras cair, atualizar sua planilha completamente antes de mover uma peça no tabuleiro. Desde que seja
aquele jogador, ele pode usar a súmula do adversário, mas deve devolvê-la antes de fazer um movimento.

Observe que, nesta situação, após a queda de uma bandeira, o árbitro não para os relógios. Se o oponente se recusar
a disponibilizar sua súmula, o árbitro pode insistir para que ele o faça.
8.5.3 Se nenhuma súmula completa estiver disponível, os jogadores devem reconstruir o jogo em um segundo tabuleiro
de xadrez sob o controle do árbitro ou assistente. Ele deve primeiro registrar a posição real do jogo, os tempos
do relógio, cujo relógio estava correndo e o número de movimentos feitos / completados, se esta informação
estiver disponível, antes que a reconstrução ocorra.

A reconstrução deve ocorrer após ambos os relógios terem sido parados e deve ser feita longe
dos outros jogos, para não perturbá-los.
8,6

Se as planilhas de pontuação não puderem ser atualizadas mostrando que um jogador ultrapassou o
tempo estipulado, o próximo lance feito será considerado o primeiro do período de tempo seguinte, a
menos que haja evidência de que mais movimentos foram feitos ou concluídos.

É muito importante para o Árbitro registrar o resultado correto dos jogos. No momento em que o Árbitro vê que uma
partida foi encerrada, ele deve ir até aquele tabuleiro e verificar se os jogadores registraram o resultado da partida e
assinaram as duas planilhas. O árbitro deve verificar imediatamente se as duas planilhas de pontuação mostram o
mesmo resultado.
8,7

No final do jogo, ambos os jogadores assinarão ambas as planilhas, indicando o resultado do jogo.
Mesmo se incorreto, esse resultado permanecerá, a menos que o árbitro decida de outra forma.

Este artigo permite que o Árbitro Chefe anule as decisões tomadas por outros árbitros, mesmo depois que os jogadores
assinaram as planilhas de pontuação ou os protocolos da partida.

Também é conhecido que ambos os jogadores registram o resultado errado. Isso permite que o árbitro corrija
esses erros.
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Artigo 9: O jogo empatado

9.1.1 Os regulamentos de um evento podem especificar que os jogadores não podem oferecer ou concordar com um empate,
seja em menos de um número especificado de jogadas ou em todos, sem o consentimento do árbitro.

Se uma competição aplicar esta regra, então o número necessário de movimentos ou a condição de não haver
acordo, deve ser comunicado ao jogadores no convite para o torneio. É aconselhável que o Árbitro repita a regra
antes do início do torneio. É claro que a regra se aplica apenas para acordos de sorteio. Os artigos 9.2, 9.3 e 9.6
ainda se aplicam durante todo o jogo e dão aos jogadores a possibilidade de empatar em menos do que o
número especificado de lances, o que deve ser aceito pelo Árbitro. Por exemplo, se dois jogadores empatarem
por três vezes após 20 movimentos, em um torneio em que há uma regra de restrição de empate antes de 30
lances terem sido completados por ambos os jogadores, o Árbitro deve permitir o empate. Se nenhum dos
jogadores reivindicar um desenhar por ocorrência de três vezes, e um Árbitro está ciente de que a mesma
posição (por 9.2.2) ocorreu pelo menos 5 vezes, então ele deve intervir, ver Artigo 9.6 .1.

9.1.2 No entanto, se os regulamentos de um evento permitirem um acordo de sorteio, o seguinte será aplicável:

9.1.2.1 Um jogador que deseja oferecer um empate deverá fazê-lo após ter feito uma jogada no tabuleiro e antes de
apertar seu relógio. Uma oferta em qualquer outro momento durante o jogo ainda é válida, mas o Artigo 11.5
deve ser considerado. Nenhuma condição pode ser associada à oferta. Em ambos os casos a oferta não
pode ser retirada e permanece válida até que o adversário a aceite, rejeite oralmente, rejeite tocando uma
peça com a intenção de movê-la ou capturá-la, ou o jogo seja concluído de alguma outra forma.

9.1.2.2 A oferta de empate será anotada por cada jogador em sua súmula com o símbolo (=).

Esta é uma regra valiosa para o árbitro e seu uso deve ser encorajado. Se um jogador alega que está sendo distraído
por repetidas ofertas de empate, então sua planilha de pontuação deve ser examinada para evidências disso na
forma de vários (=) sendo exibidos.
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9.1.2.3 Uma reclamação de empate nos termos do Artigo 9.2 ou 9.3 será considerada uma oferta de empate.

A sequência correta de uma oferta de empate é clara:

1

fazer um movimento

2

oferta de empate

3-

pressione o relógio.

Se um jogador se desviar desta ordem, a oferta ainda é válida, embora tenha sido oferecida de maneira incorreta.
O árbitro, neste caso, deve penalizar o jogador, de acordo com o Artigo 12.9. Nenhuma condição pode ser
associada a uma oferta de empate.

Alguns exemplos de condições inaceitáveis:

O jogador exige que o oponente aceite a oferta em 2 minutos.
Em uma competição por equipes: o empate é oferecido com a condição de que outro jogo da partida seja
renunciado ou também seja empatado.
Em ambos os casos a oferta de empate é válida, mas não a condição anexada.
Quanto ao 9.1.2.3: Se um jogador reivindica um empate, o adversário tem a possibilidade de concordar imediatamente
com o empate. Nesse caso, o árbitro não precisa verificar a exatidão da reclamação. Mas tenha cuidado. Se houver uma
restrição de empate (por exemplo: nenhuma oferta de empate é permitida antes de 30 lances terem sido concluídos por
ambos os jogadores) e a reivindicação foi enviada antes dessa jogada (talvez após 28 lances), então a reivindicação
deve ser verificada pelo Árbitro, mesmo que o adversário concorde com o empate.

9.2.1 O jogo está empatado, mediante reclamação correta de um jogador com a jogada, quando na mesma posição pelo
menos pela terceira vez (não necessariamente por repetição de jogadas):

9.2.1.1 está prestes a aparecer, se ele primeiro escrever sua jogada, que não pode ser alterada, em sua súmula e
declarar ao árbitro sua intenção de fazer esta jogada, ou
9.2.1.2 acaba de aparecer e o jogador que reivindicar o empate tem a oportunidade de jogar.

9.2.2 As posições são consideradas iguais se e somente se o mesmo jogador tem a jogada, as peças do mesmo tipo e
cor ocupam as mesmas casas e os movimentos possíveis de todas as peças de ambos os jogadores são os
mesmos. Assim, as posições não são as mesmas se:

9.2.2.1 no início da sequência, um peão poderia ter sido capturado en passant
9.2.2.2 um rei tinha direitos de roque com uma torre que não foi movida, mas os perdeu após a mudança. Os
direitos de roque são perdidos somente após o rei ou torre serem movidos.

Apenas o jogador cujo lance é, e cujo relógio está correndo, pode reivindicar um empate desta forma.

A exatidão de uma reclamação deve ser verificada na presença de ambos os jogadores. Também é aconselhável
repetir o jogo e não decidir apenas usando as planilhas de pontuação. Se forem utilizadas placas eletrônicas é
possível conferir no computador.
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9,3

O jogo está empatado, mediante uma reivindicação correta de um jogador com a jogada, se:

9.3.1

ele escreve seu lance, que não pode ser alterado, em sua planilha e declara ao árbitro sua
intenção de fazer esse lance que resultará nos últimos 50 movimentos de cada jogador, tendo sido
feitos sem o movimento de qualquer peão e sem qualquer captura, ou

9.3.2

os últimos 50 movimentos de cada jogador foram concluídos sem o movimento de nenhum peão e sem
qualquer captura.

Veja comentários ao artigo 9.2.
9,4

Se o jogador tocar uma peça conforme o Artigo 4.3, ele perderá o direito de reivindicar um empate conforme o Artigo
9.2 ou 9.3 nessa jogada.

O direito de reivindicar um empate é devolvido na próxima jogada, mas não pode ser feito retrospectivamente.

9.5.1 Se um jogador reivindicar um empate de acordo com o Artigo 9.2 ou 9.3, ele ou o árbitro deverá parar o relógio de xadrez
(ver Artigo 6.12.1 ou 6.12.2). Ele não tem permissão para retirar sua reivindicação.

9.5.2

Se a reivindicação for considerada correta, o jogo é imediatamente empatado.

9.5.3

Se a reclamação for considerada incorreta, o árbitro deverá adicionar dois minutos ao tempo restante de
pensamento do oponente. Então o jogo deve continuar. Se a reclamação foi baseada em uma movimentação
intencional, esta movimentação deve ser feita de acordo com os Artigos 3 e 4.

Esta reclamação não é tratada como um movimento ilegal, mas veja abaixo.

É mencionado que o lance pretendido deve ser executado, mas se o lance pretendido for ilegal, outro lance com esta
peça deve ser feito. Todos os outros detalhes do Artigo 4 também são válidos.

9,6

Se ocorrer uma ou ambas as seguintes situações, o jogo está empatado:

9.6.1

a mesma posição apareceu, como em 9.2.2, pelo menos cinco vezes.

9.6.2

qualquer série de pelo menos 75 movimentos foi feita por cada jogador sem o movimento de qualquer
peão e sem qualquer captura. Se o último movimento resultou em xeque-mate, isso terá precedência.

No caso 9.6.1, as cinco vezes não precisam ser consecutivas.

Em ambos os casos 9.6.1 e 9.6.2, o Árbitro deve intervir e parar o jogo, declarando-o empatado.
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Artigo 10: Pontos

10,1

A menos que os regulamentos de um evento especifiquem o contrário, um jogador que ganha seu jogo, ou
ganha por desistência, marca um ponto (1), um jogador que perde seu jogo, ou desiste, não marca pontos (0)
e um jogador que empata seu jogo marca meio ponto (½).

Outro sistema de pontuação usado de vez em quando é para uma vitória de 3 pontos, para um empate de 1 ponto e para um jogo
perdido de 0 pontos. A ideia é estimular um jogo mais positivo.

Outra é ganhar 3 pontos, empatar 2, perder 1 e desistir de 0. Isso é para desencorajar desistências e pode encorajar as
crianças, especialmente quando ganham um ponto apesar de perderem. Outra é a vitória 2, empate 1, derrota 0. Isso evita ½
na folha de resultados.

10.2 A pontuação total de qualquer jogo nunca pode exceder a pontuação máxima normalmente dada para aquele jogo. As
pontuações atribuídas a um jogador individual devem ser aquelas normalmente associadas ao jogo, por exemplo,
uma pontuação de ¾ - ¼ não é permitida.
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Artigo 11: A conduta dos jogadores

11.1 Os jogadores não devem realizar nenhuma ação que prejudique a reputação do jogo de xadrez.

Este é um artigo que pode ser usado para m quaisquer infrações que não sejam especificamente mencionadas nos
artigos das Leis do Xadrez.

11.2.1 O local é definido como a área de plantio, banheiros, banheiros, área de descanso, área
reservada para fumar e outros locais designados pelo árbitro.

11.2.2 A área de jogo é definida como o local onde os jogos de uma competição são disputados.

11.2.3 Somente com a permissão do árbitro pode:
11.2.3.1

um jogador deixa o local de jogo,

11.2.3.2

o jogador que fez a jogada pode deixar a área de jogo.

11.2.3.3

uma pessoa que não é jogador nem árbitro pode ter acesso à área de jogo.

Se possível, os espectadores não devem entrar na área de jogo. É aconselhável ter todas as outras salas (áreas para
fumantes, banheiros, áreas de descanso e assim por diante) sempre sob o controle dos árbitros ou assistentes.

11.2.4 Os regulamentos de um evento podem especificar que o oponente do jogador que está fazendo uma jogada deve
relatar ao árbitro quando ele deseja deixar a área de jogo.

Este artigo não deve ser confundido com os Artigos 11.2.3.1 e 11.2.3.2. Em 11.2.3.1 é proibido a
qualquer jogador deixar o local de jogo sem a permissão do árbitro e em 11.2.3.2 é proibido deixar
a área de jogo para o jogador que está fazendo a jogada. Mas em 11.2.4 é possível incluir no
regulamento a proibição de o adversário deixar a área de jogo sem o permissão do árbitro.

11.3.1 Durante o jogo, os jogadores estão proibidos de usar quaisquer notas, fontes de informação ou conselho, ou analisar
qualquer jogo em outro tabuleiro de xadrez.

11.3.2.1

Durante o jogo, o jogador está proibido de ter qualquer dispositivo eletrônico não aprovado
especificamente pelo árbitro no local do jogo.
No entanto, os regulamentos de um evento podem permitir que tais dispositivos sejam armazenados em
um saco de papel, desde que o degelo seja completamente removido. Esta bolsa deve ser colocada
conforme acordado com o árbitro. Ambos os jogadores estão proibidos de usar esta bolsa sem a
permissão do árbitro.

11.3.2.2

Se for evidente que um jogador possui tal dispositivo consigo no local de jogo, o jogador
perderá o jogo. O oponente deve vencer. Os regulamentos de um evento podem especificar
uma penalidade diferente, menos severa.
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11.3.3 O árbitro pode exigir que o jogador permita que suas roupas, bolsas, outros itens ou corpo sejam
inspecionados, em particular. O árbitro ou pessoa autorizada pelo árbitro deve inspecionar o jogador, e
deve ser do mesmo sexo que o jogador. Se um jogador se recusar a cooperar com essas obrigações, o
árbitro deverá tomar medidas de acordo com o Artigo 12.9.

Os regulamentos sobre dispositivos eletrônicos agora são muito rígidos. Nenhum celular é permitido no local do
jogo e não faz diferença se ele está ligado ou desligado. Se um celular (mesmo desligado) for encontrado com um
jogador, seu jogo será imediatamente perdido e o adversário deverá vencer. O resultado será 1-0 ou 0-1. Não
importa se, quando o telefone celular é encontrado, o oponente não pode dar xeque-mate no jogador infrator por
nenhuma série de lances legais: ele ganha o jogo. O oponente pode ter trapaceado antes.
É diferente se o jogo ainda não começou. Suponha que a seguinte situação ocorra: Não há tolerância zero. O
jogador A está na sala de jogo no início da rodada. Seu oponente, o Jogador B, está ausente. Imediatamente após
o jogador A fazer seu primeiro movimento, seu celular toca. O árbitro declara o jogo perdido para o Jogador A.
Alguns minutos depois, mas ainda na hora, o Jogador B chega. A pontuação é / +, não é um jogo jogado e não
pode ser classificado.

No entanto, existe a possibilidade de um árbitro ou organizador especificar antecipadamente (no regulamento
do evento) uma pena menos severa para a violação deste artigo (talvez uma multa).

Também podem incluir no regulamento do evento a possibilidade de trazer tal dispositivo para o torneio,
desde que atendidas certas condições: que esteja completamente desligado e guardado em uma bolsa
separada, de modo que não fique em contato com o jogador e o jogador não tem acesso à sacola durante o
jogo, sem a permissão do árbitro (e ele não pode levar a sacola com ele para o banheiro, e assim por
diante).

11.3.4 Fumar, inclusive e-cigarros, é permitido apenas na seção do local designada pelo árbitro.

Se possível, esta área para fumantes deve ser próxima à área de jogo e supervisionada por um Árbitro ou
Assistente.

11.4 Os jogadores que terminaram seus jogos serão considerados espectadores.
Isso significa que os jogadores que terminaram suas partidas devem deixar a área de jogo. No entanto, dê-lhes alguns minutos
para observar os outros tabuleiros, certificando-se de que não perturbem os jogadores que ainda estão em jogo.

11.5 É proibido distrair ou incomodar o oponente de qualquer maneira. Isso inclui reclamações não
razoáveis, ofertas não razoáveis de empate ou a introdução de uma fonte de ruído na área de
jogo.
Mesmo que as ofertas ou reivindicações de empate sejam bastante razoáveis, repeti-las com muita frequência pode irritar o
oponente. O Árbitro deve sempre intervir quando o oponente está perturbado ou distraído.
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11,6

A infração de qualquer parte dos Artigos 11.1 11.5 acarretará em penalidades de acordo com o Artigo 12.9.

11,7

A recusa persistente de um jogador em cumprir as Leis do Xadrez será penalizada com a perda
do jogo. O árbitro deverá decidir a pontuação do oponente.

É muito difícil dar uma orientação geral para a aplicação deste artigo, mas se um árbitro tiver que avisar
o jogador pela terceira ou quarta vez, este é um bom motivo para declarar o jogo perdido. É necessário
informar ao jogador que o Artigo 11.7 será aplicado na próxima infração.

11,8

Se ambos os jogadores forem considerados culpados de acordo com o Artigo 11.7, o jogo será declarado perdido por
ambos os jogadores.

11,9

Um jogador terá o direito de solicitar do árbitro uma explicação de pontos específicos nas
Leis do Xadrez.

Por exemplo, os jogadores frequentemente perguntam se podem rocar ou capturar en passant na posição em seu
tabuleiro. O árbitro não deve responder sim ou não, mas deve informá-los do significado da lei apropriada. Também é
comum um jogador perguntar como reivindicar um empate.

11.10 A menos que os regulamentos de um evento especifiquem de outra forma, um jogador pode apelar contra qualquer
decisão do árbitro, mesmo que o jogador tenha assinado a súmula (ver Artigo 8.7).

É necessário alertar o jogador sobre seu direito de apelar, caso ele não concorde com a decisão do Árbitro.
Se o apelo não puder ser ouvido imediatamente, o jogo continua da maneira decidida pelo Árbitro. Se o
jogador se recusar a continuar, seu relógio será iniciado e, no devido tempo, ele perderá no tempo.
Deve haver sempre um prazo para a apresentação de um recurso. Os detalhes dos apelos procedimento
deve fazer parte do regulamento do evento.

11.11 Ambos os jogadores devem auxiliar o árbitro em qualquer situação que requeira reconstrução do jogo, incluindo
reivindicações de empate.

11.12 Verificar três vezes a ocorrência da posição ou reclamação de 50 jogadas é dever dos jogadores, sob
supervisão do árbitro.
Ambos os jogadores devem conduzir a reconstrução, observados pelo árbitro. Se um jogador se recusar a
participar, o Artigo 12.9 será aplicado.
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Artigo 12: O papel do Árbitro (ver Prefácio)

12.1 O árbitro deverá providenciar para que as Leis do Xadrez sejam observadas.

O Árbitro deve estar presente e controlar os jogos.
Se o árbitro observar qualquer infração, ele deve intervir. Ele não deve esperar por uma reclamação de um jogador.

Exemplo: um jogador toca uma peça e faz um movimento com outra. O árbitro exigirá que o
jogador jogue a peça tocada, se legal.
12.2 O árbitro deve:
12.2.1 garantir um jogo justo,

12.2.2 agir no melhor interesse da competição,
12.2.3 garantir que um bom ambiente de jogo seja mantido,
12.2.4 garantir que os jogadores não sejam perturbados,

12.2.5 supervisionar o andamento da competição,
12.2.6 tomar medidas especiais no interesse dos jogadores deficientes e daqueles que precisam de atenção médica,

12.2.7 seguir as Regras ou Diretrizes Anti-Cheating
O Árbitro deve tomar cuidado para evitar qualquer tipo de trapaça por parte dos jogadores.

12.3 O árbitro deve observar os jogos, especialmente quando os jogadores têm pouco tempo, fazer cumprir as
decisões que tomou e impor penalidades aos jogadores quando apropriado.

12,4

O árbitro pode nomear assistentes para observar os jogos, por exemplo, quando vários jogadores têm pouco
tempo.

12,5

O árbitro pode conceder a um ou a ambos os jogadores tempo adicional no caso de distúrbio
externo do jogo.

12,6

O árbitro não deve intervir em um jogo, exceto nos casos descritos pelas Leis do Xadrez. Ele não
indicará o número de lances completados, exceto na aplicação do Artigo 8.5 quando pelo menos uma
bandeira tiver caído. O árbitro deverá abster-se de informar a um jogador que seu oponente
completou um lance ou que o jogador não pressionou seu relógio.

12,7

Se alguém observar uma irregularidade, pode informar apenas o árbitro. Os jogadores em outros jogos
não devem falar ou interferir de outra forma em um jogo. Os espectadores não podem interferir no
jogo. O árbitro pode expulsar os infratores do local de jogo.

Se um espectador vir uma bandeira cair, ou qualquer outra ofensa, deve avisar o árbitro. Eles não deveriam
anunciá-lo.
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12.8 A menos que autorizado pelo árbitro, é proibido a qualquer pessoa o uso de telefone celular ou qualquer
tipo de dispositivo de comunicação no local do jogo ou em qualquer área contígua designada pelo
árbitro.

Ninguém tem permissão para usar seus celulares no jogo salão ou área adjacente durante os jogos.

12.9 Opções disponíveis para o árbitro em relação às penalidades:

12.9.1 aviso,
12.9.2 aumentando o tempo restante do oponente,

12.9.3 reduzindo o tempo restante do jogador infrator,
12.9.4 aumentando os pontos marcados no jogo pelo oponente ao máximo disponível para aquele
jogo,
12.9.5 reduzindo os pontos marcados no jogo pela pessoa infratora,
12.9.6 declarar que o jogo foi perdido pelo jogador infrator (o árbitro também deve decidir a pontuação do
oponente),
12.9.7 uma multa anunciada com antecedência,

12.9.8 exclusão de uma ou mais rodadas,

12.9.9 expulsão da competição.
Essas punições estão em nível aproximado de severidade. Por exemplo, o Artigo 12.9.8 pode ser usado
para um jogador que chega sob a influência de álcool, mas não é perturbador. O artigo 12.9.9 pode exigir
acordo com o organizador do evento.
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UMA PPENDICES

Apêndice A. Xadrez rápido

A.1

Um jogo de xadrez rápido é aquele aqui ou todos os momentos devem ser concluídos em um tempo fixo de
mais de 10 minutos, mas menos de 60 minutos para cada jogador; ou o tempo alocado mais 60 vezes
qualquer incremento é de mais de 10 minutos, mas menos de 60 minutos para cada jogador.

Exemplo 1: De acordo com o Regulamento de Torneio de um evento, o controle de tempo é de 30 minutos para todo o
jogo e 30 segundos de incremento para cada jogada. Ou seja: para 60 movimentos, obteríamos 30 '+ (30 "x 60) = 30'
+30 '= 60'. De acordo com o Artigo A1," Xadrez Rápido "é um jogo em que todos os movimentos devem ser
concluídos em menos de 60 minutos para cada jogador, então esse jogo é considerado xadrez padrão.

Exemplo 2: De acordo com o Regulamento de Torneio de um evento, o controle de tempo é de 10 minutos para
todo o jogo e 5 segundos de incremento para cada jogada. Ou seja: para 60 movimentos teríamos 10 '+ (5 x 60) =
10' +5 '= 15'. Portanto, de acordo com o Artigo A.1, tal jogo é considerado Xadrez Rápido.
Ao fazer esses cálculos, os jogos que usam atrasos são tratados da mesma maneira .
A.2

Os jogadores não precisam registrar os movimentos, mas não perdem seus direitos a reivindicações normalmente
baseadas em uma súmula. O jogador pode, a qualquer momento, pedir ao árbitro que lhe forneça uma súmula, a fim
de escrever as jogadas.

Os jogadores podem registrar os movimentos, mas podem parar de registrar a qualquer momento que desejarem.

Os jogadores podem reivindicar um empate sem o apoio de uma súmula quando estão jogando em tabuleiros eletrônicos. O
árbitro também tem o direito de aceitar ou recusar uma reclamação sem evidências da súmula com base em suas
observações.
A.3.1 As Regras da Competição serão aplicadas se:

A.3.1.1

um árbitro supervisiona no máximo três jogos e

A.3.1.2

cada jogo é registrado pelo árbitro ou seu assistente e, se possível, por meio eletrônico.

A.3.2 O jogador pode a qualquer momento, quando for sua vez, pedir ao árbitro ou seu assistente que lhe mostre
a súmula. Isso pode ser solicitado no máximo cinco vezes em um jogo. Mais pedidos serão
considerados como uma distração do oponente.
Se um jogador pede ao Árbitro que lhe mostre a súmula, o cronômetro não deve ser interrompido.
Se as regras da competição forem usadas, elas devem ser aplicadas a todas as rodadas. Eles não podem ser apresentados, por
exemplo, apenas para a final.
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A.4

Caso contrário, o seguinte se aplica:

A.4.1 A partir da posição inicial, uma vez que 10 movimentos tenham sido concluídos por cada jogador,

A.4.1.1

nenhuma alteração pode ser feita na configuração do relógio, a menos que a programação do evento seja
adversamente afetada

A.4.1.2

nenhuma reclamação pode ser feita a respeito da configuração ou orientação incorreta do tabuleiro de
xadrez.

Em caso de colocação incorreta do rei, o roque não é permitido. Em caso de posicionamento
incorreto da torre, o roque com esta torre não é permitido.

A.4.2

Se o árbitro observar uma ação realizada de acordo com o Artigo 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3 ou 7.5.4, ele
deverá agir de acordo com o Artigo 7.5.5, desde que o oponente não tenha feito seu próximo lance.
Se o árbitro não intervir, o oponente tem o direito de reclamar, desde que o oponente não tenha feito
seu próximo lance. Se o oponente não reclamar e o árbitro não intervir, o lance ilegal será mantido e
a partida deverá continuar. Uma vez que o oponente tenha feito seu próximo lance, um lance ilegal
não pode ser corrigido a menos que seja acordado pelos jogadores sem intervenção do árbitro.

Isso significa que o jogador não perde o jogo com o primeiro lance ilegal, mas apenas com o segundo, como
no xadrez padrão. A penalidade também é a mesma do xadrez padrão.

A.4.3 Para reclamar uma vitória a tempo, o reclamante pode parar o relógio de xadrez e notificar o árbitro. No entanto,
o jogo está empatado se a posição for tal que o reclamante não possa dar xeque-mate no jogador em uma
possível série de modalidades legais.

Se ambos os relógios indicam 0,00, nenhuma reivindicação de vitória no tempo pode ser apresentada pelos jogadores,
mas o Árbitro decidirá o resultado do jogo pelo bandeira que é mostrado em um dos relógios. O jogador cujo relógio
mostra esta indicação perde o jogo.
A.4.4 Se o árbitro observar que ambos os reis estão em xeque, ou um peão na fileira mais distante de sua posição inicial, ele
deverá esperar até que o próximo movimento seja concluído. Então, se uma posição ilegal ainda estiver no
tabuleiro, ele deve declarar o jogo empatado.

O árbitro chega a um tabuleiro onde os dois Reis estão em xeque. Se a situação continuar após o próximo lance
ser jogado, o árbitro deverá declarar a partida empatada. Se esse movimento remove seu próprio rei do xeque,
mas o oponente ainda está em xeque, o jogo continua, pois não é mais uma posição ilegal. Se o segundo jogador
permanecer em xeque após completar seu próximo lance, o árbitro deve declarar um lance ilegal daquele
jogador.
A.4.5 O árbitro também deve anunciar a queda da bandeira, se a observar.

A.5

Os regulamentos de um evento devem especificar se o Artigo A.3 ou o Artigo A.4 se aplicam a
todo o evento.
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Apêndice B. Blitz

B.1

Um jogo blit é aquele em que todos os movimentos devem ser concluídos em um tempo fi de 10 minutos ou
menos para cada jogador; ou o tempo alocado mais 60 vezes qualquer incremento é de 10 minutos ou menos.

De acordo com o regulamento de torneio de um evento, o controle de tempo é de 5 minutos para todo o jogo e 5
segundos de incremento para cada movimento

Ou seja: para 60 movimentos obteríamos 5 '+ (5'x60) = 5' + 5 '= 10'. De acordo
com art. B.1 temos um jogo Blitz.
B.2

As penalidades mencionadas nos Artigos 7 e 9 das Regras da Competição serão de um minuto em vez
de dois minutos.

B.3.1 As Regras da Competição serão aplicadas se:

B.3.1.1

um árbitro supervisiona um jogo e

B.3.1.2

cada jogo é registrado pelo árbitro ou seu assistente e, se possível, por meio eletrônico.

B.3.2 O jogador pode a qualquer momento, quando for sua vez, pedir ao árbitro ou seu assistente que lhe mostre
a súmula. Isso pode ser solicitado no máximo cinco vezes em um jogo. Mais pedidos serão
considerados como uma distração do oponente.
Se as regras da competição forem usadas, elas devem ser aplicadas a todas as rodadas. Eles não podem ser apresentados, por
exemplo, apenas para a final.

Tanto no Blitz quanto no Xadrez Rápido, se o jogador pedir ao Árbitro para ver a súmula, o relógio não deve ser
interrompido.
B.4

Caso contrário, o jogo será regido pelas Leis do xadrez rápido como no Artigo A.2 e A.4.

B.5

Os regulamentos de um evento devem especificar se o Artigo B.3 ou o Artigo B.4 devem ser aplicados para todo o
evento.
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Apêndice C. Notação algébrica

A FIDE reconhece para seus próprios torneios e partidas apenas um sistema de notação, o Sistema Algébrico, e recomenda o
uso desta notação uniforme de xadrez também para a literatura e periódicos de xadrez. As planilhas de pontuação usando um
sistema de notação diferente do algébrico não podem ser usadas como evidência nos casos em que normalmente a planilha de
pontuação de um jogador é usada para esse propósito. Um árbitro que observa que um jogador está usando um sistema de
notação diferente do algébrico deve alertar o jogador sobre este requisito.

Descrição do sistema algébrico
C.1

Nesta descrição, peça significa uma peça diferente de um pa n.

C.2

Cada peça é indicada por uma abreviatura. Na língua inglesa, é a primeira letra de seu nome,
maiúscula. Exemplo: K = rei, Q = rainha, R = torre, B = bispo, N = cavalo. (N é usado para um
cavaleiro, a fim de evitar ambigüidade.)

C.3

Para a abreviatura do nome das peças, cada jogador é livre para usar o nome que é comumente
usado em seu país. Exemplos: F = fou (francês para bispo), L = loper (holandês para bispo). Em
periódicos impressos, recomenda-se o uso de estatuetas.

C.4

Os peões não são indicados por sua primeira letra, mas são reconhecidos pela ausência de tal letra.
Exemplos: os movimentos são escritos e5, d4, a5, não pe5, Pd4, pa5.

C.5

Os oito arquivos (da esquerda para a direita para as brancas e da direita para a esquerda para as pretas) são
indicados pelas letras minúsculas, a, b, c, d, e, f, ge h, respectivamente.

C.6

As oito fileiras (de baixo para cima para as brancas e de cima para baixo para as pretas) são
numeradas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respectivamente. Consequentemente, na posição inicial, as peças
brancas e os peões são colocados na primeira e na segunda fileiras; as peças pretas e peões na oitava
e sétima fileiras.

C.7

Como consequência das regras anteriores, cada um dos sessenta e quatro quadrados é invariavelmente
indicado por uma combinação única de uma letra e um número.
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C.8

Cada movimento de uma peça é indicado pela abreviatura do nome da peça em questão e a
casa de chegada. Não há necessidade de um hífen entre o nome e o quadrado. Exemplos: Be5,
Nf3, Rd1. No caso de peões, apenas a casa de chegada é indicada. Exemplos: e5, d4, a5.

Um formulário mais longo contendo o quadrado de partida é aceitável. Exemplos: Bb2e5, Ng1f3,
Ra1d1, e7e5, d2d4, a6a5.

C.9

Quando uma peça faz uma captura, um x pode ser inserido entre:

C.9.1

a abreviatura do nome da peça em questão e

C.9.2

a praça de chegada. Exemplos: Bxe5, Nxf3, Rxd1, consulte também C.10.

C.9.3

Quando um peão faz uma captura, o arquivo de saída deve ser indicado, então um x pode
ser inserido e a casa de chegada. Exemplos: dxe5, gxf3, axb5. No caso de uma captura en
passant, ep ma ser anexado à notação. Exemplo: exd6 ep

C.10

Se duas peças idênticas podem se mover para a mesma casa, a peça que é movida é indicada da seguinte
forma:

C.10.1 Se ambas as peças estiverem na mesma posição:

C.10.1.1

a abreviatura do nome da peça,

C.10.1.2

o arquivo de partida, e

C.10.1.2

a praça de chegada.

C.10.2 Se ambas as peças estiverem no mesmo arquivo:

C.10.2.1

a abreviatura do nome da peça,

C.10.2.2

a classificação da praça de partida, e

C.10.2.3

a praça de chegada.

C.10.3 Se as peças estiverem em classificações e arquivos diferentes, o método 1 é o preferido. Exemplos:

C.10.3.1

Existem dois cavalos, nas casas g1 e e1, e um deles move-se para a casa f3: ou
Cgf3 ou Nef3, conforme o caso.

C.10.3.2

Existem dois cavalos, nas casas g5 e g1, e um deles move-se para a casa f3:
C5f3 ou N1f3, conforme o caso.

C.10.3.3

Existem dois cavalos, nas casas h2 e d4, e um deles se move para a casa f3: ou
Chf3 ou Ndf3, conforme o caso.

C.10.3.4

Se uma captura ocorre no quadrado f3, a notação dos exemplos anteriores ainda
é aplicável, mas um x pode ser inserido: 1) Ngxf3 ou Nexf3, 2) N5xf3 ou N1xf3, 3)
Nhxf3 ou Ndxf3, como o caso pode ser.
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C.11

No caso de promoção de um peão, o movimento real do peão é indicado, seguido
imediatamente pela abreviatura da nova peça. Exemplos: d8Q, exf8N, b1B, g1R.

C.12

A oferta de empate será marcada como (=).

C.13

Abreviações

0-0 = roque com torre h1 ou torre h8 (roque do lado do rei) 0-0-0 = roque
com torre a1 ou torre a8 (roque da rainha) x = capturas

+ = verificar

+ + ou # = xeque-mate

ep = captures en passant Os últimos quatro são opcionais.

Exemplo de jogo: 1.e4 e5 2. Cf3 Nf6 3. d4 exd4 4. e5 Ne4 5. Qxd4 d5 6. exd6 ep Nxd6 7. Bg5 Nc6
8. Qe3 + Be7 9. Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1 (=)

Ou: 1. e4 e5 2. Cf3 Nf6 3. d4 ed4 4. e5 Ne4 5. Qd4 d5 6. ed6 Nd6 7. Bg5 Nc6
8. Qe3 Be7 9 Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1 (=)
Ou: 1. e2e4 e7e5 2.Ng1f3 Ng8f6 3. d2d4 e5xd4 4. e4e5 Nf6e4 5. Qd1xd4 d7d5

6. e5xd6 ep Ne4xd6 7. Bc1g5 Nb8c6 8. Qd4d3 Bf8e7 9. Nb1d2 0-0 10. 0-0-0 Rf8e8 11. Kb1 (=)
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Apêndice D. Regras para jogar com jogadores cegos e deficientes visuais

D.1

O organizador, após consultar o árbitro, terá o poder de adaptar as seguintes regras de acordo com as
circunstâncias locais. No xadrez competitivo entre jogadores com visão e deficientes visuais (legalmente
cegos), qualquer dos jogadores pode exigir o uso de dois tabuleiros, o jogador com visão usando um
tabuleiro normal e o jogador com deficiência visual usando um tabuleiro especialmente construído. Esta
placa deve atender aos seguintes requisitos:

D.1.1 medir pelo menos 20 cm por 20 cm,
D.1.2 tem os quadrados pretos ligeiramente levantados,
D.1.3 tem uma abertura de segurança em cada quadrado,

D.1.4 Os requisitos para as peças são:
D.1.4.1

todos são fornecidos com uma cavilha que se encaixa na abertura de fixação da placa,

D.1.4.2

todos são do design da Staunton, as peças pretas sendo especialmente marcadas. Os seguintes

D.2

regulamentos devem reger o jogo:

D.2.1

Os lances devem ser anunciados claramente, repetidos pelo oponente e executados em seu
tabuleiro de xadrez. Ao promover um peão, o jogador deve anunciar a peça escolhida. Para
tornar o anúncio o mais claro possível, sugere-se o uso dos seguintes nomes em vez das letras
correspondentes:

A - Anna

B - Bella
C - Cesar

D - David
E - Eva

F - Felix
G - Gustav

H Hector
A menos que o árbitro decida de outra forma, as classificações de Branco a Preto devem receber os números
alemães

1 - eins

2 - zwei
3 - drei

4 - vier
5 - fuenf

6-s
7 - sieben

8 acht
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O Castling é anunciado como Lange Rochade (alemão para roque longo) e Kur e Rochade (alemão
para roque curto).

As peças levam os nomes: Koenig, Dame, Turm, Laeufer, Springer, Bauer.

D.2.2 No tabuleiro do jogador isuall deficiente, uma peça será considerada tocada quando for
retirada da abertura de fixação.
D.2.3 Um mo e deve ser considerado feito
D.2.3.1

galinha:

no caso de uma captura, a peça capturada foi removida do tabuleiro do jogador de
quem é a vez de se mover,

D.2.3.2

uma peça foi colocada em uma abertura de fixação diferente, o

D.2.3.3

movimento foi anunciado.

D.2.4 Só então o relógio do adversário será iniciado.
D.2.5 No que diz respeito aos pontos D.2.2 e D.2.3, as regras normais são válidas para o jogador com visão.

D.2.6.1

Um relógio de xadrez especialmente construído para deficientes visuais deve ser admissível. Deve
ser capaz de anunciar o tempo e o número de movimentos para o jogador com deficiência visual.

D.6.2.2

Alternativamente, um relógio analógico com os seguintes recursos pode ser considerado:

D.2.6.2.1

um mostrador equipado com ponteiros reforçados, com cada cinco minutos marcados por um ponto em
relevo, e a cada 15 minutos por dois pontos em relevo, e

D.2.6.2.2

uma bandeira que pode ser facilmente sentida; deve-se ter cuidado para que a bandeira esteja disposta de
forma a permitir que o jogador sinta o ponteiro dos minutos durante os últimos cinco minutos da hora inteira.

D.2.7

O jogador com deficiência visual deve registrar a pontuação do jogo em Braille ou à mão, ou registrar os movimentos
em um dispositivo de gravação.

D.2.8

Um lapso no anúncio de uma jogada deve ser corrigido imediatamente e antes que o
relógio do oponente seja iniciado.

D.2.9

Se durante um jogo surgirem posições diferentes nas duas placas, elas devem ser corrigidas com a
ajuda do árbitro e consultando os resultados dos jogos de ambos os jogadores. Se as duas
pontuações do jogo corresponderem, o jogador que escreveu o lance correto, mas fez o errado, deve
ajustar sua posição para corresponder à jogada nas pontuações do jogo. Quando as pontuações do
jogo forem diferentes, os movimentos serão refeitos até o ponto em que as duas pontuações
coincidam, e o árbitro deve reajustar os relógios de acordo.
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D.2.10 O jogador com deficiência visual deve ter o direito de fazer uso de um assistente que deve ter uma ou
todas as seguintes funções:

D.2.10.1

fazendo o movimento de qualquer jogador no tabuleiro do adversário,

D.2.10.2

anunciando os movimentos de ambos os jogadores,

D.2.10.3

manter a pontuação do jogo do jogador com deficiência visual e iniciar o relógio de seu oponente

D.2.10.4

informar ao jogador com deficiência visual, somente a seu pedido, o número de jogadas
realizadas e o tempo gasto por ambos os jogadores,

D.2.10.5

reclamar o jogo nos casos em que o tempo limite tenha sido ultrapassado e informar o
árbitro quando o jogador que vê tocar em uma de suas peças,

D.2.10.6

realização das formalidades necessárias nos casos em que o jogo seja interrompido.

D.2.11 Se o jogador com deficiência visual não fizer uso de um assistente, o jogador vidente pode fazer uso de um
que deverá desempenhar as funções mencionadas nos pontos
D.2.10.1 e D.2.10.2. Um assistente deve ser usado no caso de um jogador com deficiência visual emparelhado
com um jogador com deficiência auditiva.
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Diretrizes

Diretrizes I. Jogos adiados

I.1.1

Se a partida não terminar ao final do tempo prescrito para o jogo, o árbitro deverá exigir que o jogador
que está jogando o jogo feche esse jogo. O jogador deve escrever seu lance em notação inequívoca
em sua súmula, colocar sua súmula e a de seu oponente em um envelope, lacrar o envelope e só
então parar o relógio de xadrez. Até que ele tenha parado o relógio de xadrez, o jogador mantém o
direito de alterar seu lance selado. Se, após ser informado pelo árbitro para selar seu lance, o jogador
fizer um lance no tabuleiro, ele deve escrever o mesmo lance em sua planilha como seu lance selado.

I.1.2

Um jogador tendo a jogada que adia o jogo antes do final da sessão de jogo será
considerado como selado no tempo nominal para o final da sessão, e seu tempo restante
deve ser registrado.

I.2.

O seguinte deve ser indicado no envelope:

I.2.1

os nomes dos jogadores,

I.2.2

a posição imediatamente antes do movimento selado, o tempo

I.2.3

usado por cada jogador,

I.2.4

o nome do jogador que selou o lance, o número do

I.2.5

lance selado,

I.2.6

a oferta de empate, se a proposta for atual, a data, a

I.2.7

hora e o local do reinício do jogo.

I.3

O árbitro deverá verificar a veracidade das informações do envelope e é responsável por
sua guarda.

I.4

Se um jogador propõe um empate após seu oponente ter selado sua jogada, a oferta é válida até que
o oponente a aceite ou rejeite como no Artigo 9.1.

I.5

Antes de o jogo ser reiniciado, a posição imediatamente anterior ao lance selado deve ser
definida no tabuleiro e os tempos usados por cada jogador quando o jogo foi adiado serão
indicados nos relógios.

I.6

Se antes do reinício o jogo for acordado empatado, ou se um dos jogadores notificar ao árbitro
que desiste, o jogo está encerrado.

I.7

O envelope será aberto apenas quando o jogador que deve responder ao lance selado estiver presente.

I.8

Exceto nos casos mencionados nos Artigos 5, 6.9, 9.6 e 9.7, o jogo é perdido por um jogador cuja
gravação de sua jogada fechada:

I.8.1

é ambíguo, ou
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I.8.2

é registrado de tal forma que seu verdadeiro significado é impossível de estabelecer ou é ilegal.

I.8.3

I.9

Se, na hora de retomada acordada:

I.9.1

o jogador que tem que responder ao lance selado está presente, o envelope é aberto, o lance
selado é feito no tabuleiro e seu relógio é iniciado,

I.9.2

o jogador que tem de responder ao lance selado não estiver presente, seu relógio será iniciado;
em sua chegada, ele pode parar seu relógio e chamar o árbitro; o envelope é então aberto e o
lance selado é feito no tabuleiro de xadrez; seu relógio é reiniciado,

I.9.3

o jogador que selou a jogada não está presente, seu oponente tem o direito de registrar sua
resposta na súmula, selar sua súmula em um novo envelope, parar seu relógio e iniciar o relógio do
jogador ausente em vez de fazer sua resposta no normal maneira; em caso afirmativo, o envelope
deverá ser entregue ao árbitro para guarda e aberto na mesa ausente.

I.10

Qualquer jogador que chegar ao tabuleiro após o tempo padrão perderá o jogo, a menos que o
árbitro decida de outra forma. No entanto, se o movimento selado resultou na conclusão do jogo,
essa conclusão ainda se aplica.

I.11

Se os regulamentos de um evento especificarem que o tempo padrão não é zero, o seguinte se aplicará: Se
nenhum dos jogadores estiver presente inicialmente, o jogador que tem que responder ao lance selado perderá
todo o tempo decorrido até ele chegar, a menos que o os regulamentos de um evento especificam ou o árbitro
decide de outra forma.

I.12.1

Se o envelope contendo o lance lacrado estiver faltando, o jogo continuará da posição
adiada, com os tempos registrados no momento do adiamento. Se o tempo usado por cada
jogador não puder ser restabelecido, o árbitro deverá acertar os relógios. O jogador que selou
o lance deve fazer o lance que afirma ter selado no tabuleiro.

I.12.2

Se for impossível restabelecer a posição, o jogo será anulado e um novo jogo será
disputado.

I.13

Se, após o reinício do jogo, qualquer jogador apontar antes de fazer seu primeiro movimento que o
tempo usado foi indicado incorretamente em qualquer um dos relógios, o erro deve ser corrigido. Se o
erro não for estabelecido, o jogo deve continuar sem correção, a menos que o árbitro decida de outra
forma.

I.14

A duração de cada sessão de retomada deve ser controlada pelo relógio do árbitro. A hora de início
deve ser anunciada com antecedência.
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Diretrizes II. Regras do Chess960

II.1

Antes de um jogo Chess960, uma posição inicial é configurada aleatoriamente, sujeita a certas regras.
Depois disso, o jogo é jogado da mesma forma que o xadrez normal. Em particular, as peças e os peões
têm seus movimentos normais, e o objetivo de cada jogador é dar xeque-mate no rei do oponente.

II.2

Requisitos da posição inicial
A posição inicial do Chess960 deve atender a certas regras. Os peões brancos são colocados na segunda
fila, como no xadrez normal. Todas as peças brancas restantes são colocadas aleatoriamente na primeira
fila, mas com as seguintes restrições:

II.2.1 o rei é colocado em algum lugar entre as duas torres, e
II.2.2 os bispos são colocados em quadrados de cores opostas, e
II.2.3 as peças pretas são colocadas opostas às peças brancas.

A posição inicial pode ser gerada antes do jogo por um programa de computador ou usando dados,
moedas, cartas, etc.

II.3

Regras de roque do Chess960

II.3.1 O Chess960 permite que cada jogador roque uma vez por jogo, um movimento potencialmente do rei e da torre em um
único movimento. No entanto, algumas interpretações das regras regulares do xadrez são necessárias para o
roque, porque as regras regulares presumem as localizações iniciais da torre e do rei que muitas vezes não são
aplicáveis no Xadrez960.

II.3.2 Como fazer roque. No Chess960, dependendo da posição pré-roque do rei e da torre do roque, a
manobra de roque é realizada por um destes quatro métodos:

II.3.2.1

roque de movimento duplo: fazendo um movimento com o rei e um movimento com a torre, ou

II.3.2.2

roque de transposição: pela transposição da posição do rei e da torre, ou

II.3.2.3

Roque apenas com movimento do rei: fazendo apenas um lance com o rei, ou roque apenas

II.3.2.4

com lance da torre: fazendo apenas um lance com a torre. Recomendações:

II.3.2.5
II.3.2.5.1

Ao fazer o roque em um tabuleiro físico com um jogador humano, é recomendado que o rei
seja movido para fora da superfície de jogo próximo à sua posição final, a torre então seja
movida de sua posição inicial para sua posição final, e então o rei seja colocado em seu
quadrado final.

II.3.2.5.2

Após o roque, as posições finais da torre e do rei devem ser exatamente as mesmas
que seriam no xadrez regular.
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II.3.2.6

Esclarecimento:

Assim, após o roque do lado c (notado como 0-0-0 e conhecido como roque do lado da
rainha no xadrez ortodoxo), o rei está na casa c (c1 para o branco e c8 para o preto) e a
torre está no d-quadrado (d1 para branco e d8 para preto). Após o roque do lado g (notado
como 0-0 e conhecido como roque do lado do rei no xadrez ortodoxo), o rei está na casa g
(g1 para o branco e g8 para o preto) e a torre está na casa f ( f1 para branco e f8 para preto).

II.3.2.7

Notas

II.3.2.7.1

Para evitar qualquer mal-entendido, pode ser útil declarar "Estou prestes a rocar" antes do
roque.

II.3.2.7.2

Em algumas posições iniciais, o rei ou torre (mas não ambos) não se move durante o roque.

II.3.2.7.3

Em algumas posições iniciais, o roque pode ocorrer logo no primeiro movimento.

II.3.2.7.4

Todas as casas entre as casas inicial e final do rei (incluindo a casa final) e
todas as casas entre as casas inicial e final da torre (incluindo a casa final)
devem estar vazias, exceto para o rei e a torre de roque.

II.3.2.7.5

Em algumas posições iniciais, alguns quadrados podem permanecer preenchidos durante o roque,
o que deveria estar vazio no xadrez regular. Por exemplo, após o roque do lado c 0-0-0, é possível
ter a, b e / ou e ainda preenchido, e após o roque do lado g (0-0), é possível ter e e / ou ou h
preenchido.
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Diretrizes III. Jogos sem incremento incluindo acabamentos Quickplay

III.1 Uma chegada rápida é a fase de um jogo em que todas as etapas restantes devem ser concluídas em um
tempo finito.

Exemplo 1: De acordo com o Regulamento do Torneio de um evento, o controle de tempo é de 2 horas para 40
jogadas e 1 hora para o final do jogo. A última 1 hora será jogada de acordo com as regras de finalização do
Quickplay.
Exemplo 2: De acordo com o Regulamento de Torneio de um evento, o controle de tempo é de 2 horas para todo
o jogo. Isso significa que todo o jogo será jogado de acordo com as regras do acabamento Quickplay.

III.2.1 As Orientações abaixo relativas ao período final do jogo, incluindo Finais de Quickplay, só devem
ser usadas em um evento se seu uso tiver sido anunciado com antecedência.

III.2.2 Estas Diretrizes se aplicam apenas ao xadrez padrão e jogos de xadrez rápido sem incrementos e
não aos jogos de blitz.

III.3.1 Se ambas as bandeiras caíram e for impossível determinar qual delas caiu primeiro:

III.3.1.1

o jogo deve continuar se isso ocorrer em qualquer período do jogo, exceto no último período.

III.3.1.2

o jogo está empatado se isso ocorrer no período de um jogo em que todos os lances restantes
devem ser concluídos.

III.4

Se o jogador que está fazendo a jogada tiver menos de dois minutos restantes em seu relógio, ele pode
solicitar que um incremento de cinco segundos extras seja introduzido para ambos os jogadores. Isso
constitui uma oferta de empate. Se a oferta for recusada e o árbitro concordar com a solicitação, os relógios
serão acertados com a prorrogação; o adversário terá dois minutos extras e o jogo deve continuar.

III.5

Se o Artigo III.4 não se aplicar e o jogador que está fazendo a jogada tiver menos de dois minutos restantes
em seu relógio, ele pode reivindicar o empate antes que sua bandeira caia. Ele convocará o árbitro e poderá
parar o relógio de xadrez (ver Artigo 6.12.2). Ele pode alegar que seu oponente não pode vencer por meios
normais e / ou que seu oponente não tem feito nenhum esforço para vencer por meios normais:

III.5.1 Se o árbitro concordar que o adversário não pode vencer por meios normais, ou que o adversário não tem feito
nenhum esforço para vencer a partida por meios normais, ele deve declarar o jogo empatado. Caso contrário,
ele deverá adiar sua decisão ou rejeitar a reclamação.
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III.5.2 Se o árbitro adiar sua decisão, o oponente pode receber dois minutos extras e o jogo deve continuar,
se possível, na presença de um árbitro. O árbitro deverá declarar o resultado final mais tarde no
jogo ou o mais rápido possível após a queda da bandeira de um dos jogadores. Ele deve declarar o
jogo empatado se concordar que o oponente do jogador cuja bandeira caiu não pode vencer por
meios normais, ou que ele não fez tentativas suficientes para vencer por meios normais.

Isso significa que o Árbitro pode decidir declarar o jogo empatado, mesmo após a queda da
bandeira.
Isso requer o uso de relógios digitais. Um controle de tempo com incremento é uma maneira muito melhor de concluir um
jogo.

III.5.3 Se o árbitro rejeitar a reclamação, o oponente terá direito a dois minutos extras.

III.6 O seguinte se aplica quando a competição não é supervisionada por um árbitro:
III.6.1 Um jogador pode reivindicar um empate quando tiver menos de dois minutos restantes em seu relógio e antes que sua
bandeira caia. Isso conclui o jogo. Ele pode reivindicar com base:

III.6.1.1

que seu oponente não pode vencer por meios normais, e / ou

III.6.1.2

que seu oponente não tem feito nenhum esforço para vencer por meios normais.

Em III.6.1.1, o jogador deve anotar a posição final e seu oponente deve
verificá-la.
Em III.6.1.2, o jogador deve anotar a posição final e enviar uma súmula
atualizada. O oponente deve verificar a súmula e a posição final.

III.6.2 A reclamação deve ser encaminhada ao árbitro designado.
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Glossário de termos nas Leis do Xadrez

O número após o termo refere-se à primeira vez que ele aparece nas Leis.

adiar: 8,1 Em vez de jogar o jogo em uma sessão, ele é temporariamente interrompido e continuado
posteriormente.
notação algébrica: 8,1 Registrando os movimentos usando ah e 1-8 no tabuleiro 8x8.
analisar: 11.3. Onde um ou mais jogadores fazem movimentos em um tabuleiro para tentar determinar qual é a melhor
continuação.

recurso: 11,10. Normalmente, um jogador tem o direito de apelar contra uma decisão do árbitro ou organizador.

árbitro: Prefácio. A (s) pessoa (s) responsáveis por garantir que as regras de uma competição sejam seguidas.

abe

dce

: Existem aproximadamente 39 instâncias nas Leis em que o

o árbitro deve usar seu julgamento.

assistente: 8,1 Uma pessoa que pode ajudar no bom andamento da competição de várias maneiras.

ataque: 3.1. Diz-se que uma peça ataca uma peça do oponente se a peça do jogador puder fazer uma captura naquela
casa.

Preto: 2.1. 1. Existem 16 peças de cor escura e 32 quadrados chamados pretos. Ou 2. Quando em maiúsculas,
também se refere ao jogador das peças pretas.
blitz: B. Em um jogo, o tempo de raciocínio de cada jogador é de 10 minutos ou menos.
borda: 2.4.Curto para tabuleiro de xadrez.

Modo Bronstein: 6.3.2 Veja o modo de atraso.

capturar: 3.1. Quando uma peça é movida de sua casa para uma casa ocupada por uma peça do oponente, esta
última é removida do tabuleiro. Consulte também 3.7.4.1 i 3.4.7.2. Na notação x.

roque: 3.8.2 Um movimento do rei em direção a uma torre. Veja o artigo. Na notação 0-0 roque do lado do rei, 0-0-0
roque do lado da rainha.

celular: Veja telefone celular.

Verifica: 3,9. Onde um rei é atacado por uma ou mais peças do oponente. Em notação +.

xeque-mate: 1.2. Onde o rei é atacado e não pode desviar a ameaça. Em notação ++ ou #.

tabuleiro de xadrez: 1.1. A grade 8x8 como em 2.1.
relógio de xadrez: 6.1. Um relógio com dois indicadores de tempo conectados um ao outro.
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peças de xadrez: As 32 peças do tabuleiro de xadrez.

Chess960: Uma variante do xadrez em que as peças da linha de trás são colocadas em uma das 960 posições possíveis
distinguíveis

afirmação: 6,8. O jogador pode fazer uma reclamação ao árbitro em várias circunstâncias.
relógio: 6.1. Uma das duas exibições de tempo.

movimento completo: 6.2.1 Onde um jogador fez sua jogada e então pressionou seu relógio.

área contígua: 12,8. Uma área tocando, mas não fazendo parte do local do jogo. Por exemplo, a área
reservada aos espectadores.
modo cumulativo (Fischer): Onde um jogador recebe uma quantidade extra de tempo (geralmente 30 segundos) antes de cada
movimento.

posição morta: 5.2.2 Onde nenhum dos jogadores pode acasalar o rei do oponente com uma série de lances legais.

hora padrão: 6,7. O tempo especificado em que um jogador pode se atrasar sem perder.
modo de atraso (Bronstein): 6.3.2 Ambos os jogadores recebem um tempo de pensamento principal alocado. Cada pla er

om o mo e. A contagem do

também recebe um fi a tempo de tra

o tempo de pensamento principal só começa após o tempo extra fixo ter expirado. Desde que o jogador
pressione seu relógio antes de expirar o tempo extra fixo, o tempo principal de pensamento não muda,
independentemente da proporção do tempo extra fixo usado.

placa de demonstração: 6,13. Uma exibição da posição no tabuleiro onde as peças são movidas manualmente.

diagonal: 2.4.Uma linha reta de quadrados da mesma cor, indo de uma borda do tabuleiro a uma borda
adjacente.
incapacidade: 6.2.6 Uma condição, como deficiência física ou mental, que resulta na perda parcial ou total da
capacidade de uma pessoa de realizar certas atividades de xadrez.

deslocado: 7.4.1 colocar ou retirar peças do seu lugar habitual. Por exemplo, um peão de a2 a a4.5; uma torre a
meio caminho entre d1 e e1; uma peça deitada de lado; um pedaço caiu no chão.

desenhar: 5,2 Onde o jogo termina sem que nenhum dos lados ganhe.

oferta de sorteio: 9.1.2 Onde um jogador pode oferecer um empate ao oponente. Isso é indicado na súmula
com o símbolo (=).
cigarro eletrônico: dispositivo contendo um líquido que é vaporizado e inalado por via oral para simular o ato de fumar
tabaco.
en passant: 3.7.4.1 Consulte esse artigo para obter uma explicação. Em notação ep

troca: 1. 3.7.5.3 Onde um peão é promovido. Ou 2. Onde um jogador captura uma peça com o mesmo valor
que a sua e essa peça é recapturada. Ou 3. Onde um jogador perdeu uma torre e o outro perdeu um bispo ou
cavalo.
55

explicação: 11,9. Um jogador tem o direito de ter uma Lei explicada.

jogo Justo: 12.2.1 Se a justiça foi feita, às vezes deve ser considerado quando um árbitro descobre que as
Leis são inadequadas.
Arquivo: 2.4. Uma coluna vertical de oito quadrados no tabuleiro de xadrez.

Modo Fischer: Veja o modo cumulativo.
bandeira: 6.1. O dispositivo que exibe quando um período de tempo expirou.
queda da bandeira: 6.1. Onde o tempo alocado de um jogador expirou.

perdida: 4.8.1. Perder o direito de fazer uma reclamação ou movimento. Ou 2. Perder um jogo devido a uma
infração às Leis.
deficiência: Veja deficiência.

Eu ajusto: Veja j adoube.

ilegal: 3.10.1. Uma posição ou movimento impossível devido às Leis do Xadrez.
imparidade: Veja deficiência.
incremento: 6.1. Uma quantidade de tempo (de 2 a 60 segundos) adicionada desde o início antes de cada movimento para
o jogador. Isso pode ser em modo de atraso ou cumulativo.

intervir: 12,7. Envolver-se em algo que está acontecendo para afetar o resultado.

anúncio ser: 4.2. Avisar que o jogador deseja ajustar uma peça, mas não necessariamente pretende
movê-la.

lado do rei: 3.8.1. A metade vertical do tabuleiro em que o rei está no início do jogo.

movimento legal: Consulte o Artigo 3.10a.

feito: 1.1. Diz-se que um mo e foi feito

quando a peça foi modificada para seu

nova casa, a mão saiu da peça e a peça capturada, se houver, foi removida do tabuleiro.

companheiro: Abreviatura de xeque-mate.

peça menor. Bispo ou cavaleiro.

celular: 11.3.2. Celular.
Este dispositivo não só recebe palavras faladas e mensagens de texto, mas pode ter mecanismos de xadrez instalados,
permitindo aos jogadores analisar os jogos. Outros dispositivos que podem ser usados para trapacear incluem relógios
inteligentes, dispositivos de monitoramento de fitness (por exemplo, Fitbit) e até mesmo algumas canetas.
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monitor: 6,13. Uma exibição eletrônica da posição na placa.
mover: 1.1. 1. 40 movimentos em 90 minutos, referem-se a 40 movimentos de cada jogador. Ou 2. ter o mo e refere-se ao direito
do jogador de planejar. Ou 3. O melhor movimento das brancas refere-se ao movimento único das brancas.

contador de movimentos: 6.10.2. Um dispositivo em um relógio de xadrez que pode ser usado para registrar o número de vezes
que o relógio foi pressionado por cada jogador.

significa normal: G.5. Jogar de forma positiva para tentar vencer; ou, tendo uma posição tal que haja uma chance
realista de ganhar o jogo diferente de apenas queda da bandeira.

organizador: 8,3. O responsável pelo local, datas, prêmios em dinheiro, convites, formato da competição e
assim por diante.
over-the-board: Introdução. As Leis cobrem apenas este tipo de xadrez, não internet, nem correspondência, e assim por
diante.
penalidades: 12,3. O árbitro pode aplicar as penalidades listadas em 12.9 em ordem crescente de severidade.

peça: 2. 1. Uma das 32 estatuetas do quadro. Ou 2. Uma rainha, torre, bispo ou cavalo.
área de jogo: 11,2. O local onde os jogos de uma competição são disputados.

local de jogo: 11,2. O único local ao qual os jogadores têm acesso durante o jogo.
pontos: 10. Normalmente, um jogador marca 1 ponto por vitória, ½ ponto por empate e 0 por derrota. Uma alternativa é 3 para
vitória, 1 para empate e 0 para derrota.

pressione o relógio: 6.2.1 O ato de apertar o botão ou alavanca em um relógio de xadrez que pára o relógio do
jogador e inicia o de seu oponente.

promoção: 3.7.5.3 Onde um peão atinge a oitava linha e é substituído por uma nova rainha, torre, bispo
ou cavalo da mesma cor.
rainha: Como na rainha, um peão, o que significa promover um peão a rainha.

lado da rainha: 3.8.1. A metade vertical do tabuleiro em que a rainha está no início do jogo.

acabamento de quickplay: G. A última parte de um jogo em que um jogador deve completar um número ilimitado de movimentos
em um tempo finito.
classificação: 2.4. Uma linha horizontal de oito quadrados no tabuleiro de xadrez.

xadrez rápido: R. Um jogo aqui, o tempo de raciocínio de cada jogador é de mais de 10 minutos, mas menos de 60.

repetição: 5.3.1. 1. Um jogador pode reivindicar um empate se a mesma posição ocorrer três vezes.
2. Um jogo está empatado se a mesma posição ocorrer cinco vezes.

renuncia: 5.1.2 Onde um jogador desiste, ao invés de jogar até acasalar.
salas de descanso: 11,2. Sanitários, também a sala reservada em Campeonatos Mundiais onde os jogadores podem relaxar.
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resultado: 8,7. Normalmente o resultado é 1-0, 0-1 ou ½-½. Em circunstâncias excepcionais, ambos os jogadores podem perder
(Artigo 11.8), ou uma pontuação ½ e a outra 0. Para jogos não disputados, as pontuações são indicadas por +/- (as brancas
ganham por desistência), - / + (as pretas ganham por desistência), - / - (Ambos os jogadores perdem por desistência).

regulamentos de um evento: 6.7.1 Em vários pontos das Leis, existem opções. Os regulamentos de um
evento devem indicar quem foi escolhido.
movimento real: E. Quando um jogo é adiado, o jogador sela seu próximo movimento em um envelope.

súmula: 8,1 Uma folha de papel com espaços para escrever os movimentos. Isso também pode ser eletrônico.

tela: 6,13. Uma exibição eletrônica da posição na placa.
espectadores: 11,4. Pessoas que não sejam árbitros ou jogadores assistindo aos jogos. Isso inclui jogadores depois que
seus jogos foram concluídos.
xadrez padrão: G3. Um jogo aqui, o tempo de pensamento de cada jogador é de pelo menos 60 minutos.

impasse: 5.2.1 Onde o jogador não tem movimento legal e seu rei não está em xeque.

quadrado de promoção: 3.7.5.1 A casa em que um peão pousa ao atingir a oitava linha.

supervisionar: 12.2.5 Inspecionar ou controlar.

controle do tempo: 1. O regulamento sobre o tempo que o jogador está alocado. Por exemplo, 40 movimentos em 90
minutos, todos os movimentos em 30 minutos, mais 30 segundos cumulativamente do mo e 1. Ou2. Diz-se que um
jogador atingiu o controle de tempo, se, por um lado, ele completou os 40 movimentos em menos de 90 minutos.

período de tempo: 8.6.Uma parte do jogo em que os jogadores devem completar uma série de movimentos ou todos os
movimentos em um determinado tempo.

toque mover: 4.3. Se um jogador toca uma peça com a intenção de movê-la, ele é obrigado a movê-la.

vertical: 2.4. A 8ª posição é geralmente considerada a área mais alta de um tabuleiro de xadrez. Portanto, cada arquivo é
denominado ertical.

branco: 2.2. 1. Existem 16 peças de cores claras e 32 quadrados chamados brancos. Ou 2. Quando em maiúsculas,
também se refere ao jogador das peças brancas.

tolerância zero: 6.7.1. Onde um jogador deve chegar ao tabuleiro antes do início da sessão.

Regra de 50 movimentos: 5.3.2 Um jogador pode reivindicar um empate se os últimos 50 movimentos tiverem sido concluídos
por cada jogador sem o movimento de qualquer peão e sem qualquer captura.

Regra de 75 movimentos: 9.6.2 O jogo está empatado se os últimos 75 movimentos tiverem sido concluídos por cada jogador
sem o movimento de qualquer peão e sem qualquer captura.
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C HAPTER 3: A NTI- C AQUECIMENTO G UIDELINES ( B06 A NNEX 6)
(Estas diretrizes serão incluídas nas disciplinas e serão ministradas em todos os Workshops, Seminários de
Árbitros FIDE e Cursos para Árbitros Internacionais e FIDE).
As Leis do Xadrez da FIDE introduziram disposições contra a trapaça. Especificamente:

12.2 O árbitro deve:
12.2.1 garantir um jogo justo.

12.2.7 seguir as Regras ou Diretrizes Anti-Cheating
Isso significa que é dever do Árbitro evitar a trapaça dos jogadores. As Leis também proíbem
explicitamente dispositivos eletrônicos:
11.3.1 Durante o jogo, os jogadores estão proibidos de usar quaisquer notas, fontes de informação ou conselho,
ou analisar qualquer jogo em outro tabuleiro de xadrez.

11.3.2.1 Durante um jogo, um jogador está proibido de ter qualquer dispositivo eletrônico não aprovado
especificamente pelo árbitro no local de jogo.
No entanto, os regulamentos de um evento podem permitir que tais dispositivos sejam armazenados na bolsa de um
jogador, desde que o dispositivo esteja completamente desligado. Esta bolsa deve ser colocada conforme acordado
com o árbitro. Ambos os jogadores estão proibidos de usar esta bolsa sem a permissão do árbitro.

11.3.2.2 Se for evidente que um jogador tem tal dispositivo consigo no local de jogo, o jogador
perderá o jogo. O oponente deve vencer. Os regulamentos de um evento podem especificar uma
penalidade diferente, menos severa.
11.3.3 O árbitro pode exigir que o jogador permita que suas roupas, bolsas, outros itens ou corpo
sejam inspecionados, em particular. O árbitro ou pessoa autorizada pelo árbitro deve inspecionar o
jogador, e deve ser do mesmo sexo que o jogador. Se um jogador se recusar a cooperar com essas
obrigações, o árbitro deverá tomar medidas de acordo com o Artigo 12.9.

Os organizadores do torneio também podem introduzir seus próprios regulamentos e condições para eventos, desde
que estejam de acordo com as Leis do Xadrez.

Recomendações para árbitros
A adoção dos regulamentos do ACC exigirá um esforço substancial da FIDE e seus árbitros. Em
particular, o papel dos árbitros no xadrez precisará ser repensado, e o resultado será o produto de
uma interação próxima entre o ACC e a Comissão de Árbitros.

uma. Treinamento Contínuo

O ACC acredita que o treinamento contínuo é desejável para todos os árbitros titulados pela FIDE. A médio
prazo, o ACC, juntamente com a Comissão de Árbitros, deve organizar Sessões de Treinamento Anti-Cheating
especiais destinadas aos Árbitros da FIDE. O ACC
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recomenda que a Comissão de Árbitros apenas eleve a classificação de Árbitros que concluíram o Treinamento
Anti-Cheating, como parte do Treinamento de Árbitros regular ou por meio de cursos especiais. Esse treinamento é vital
para a aplicação bem-sucedida dos regulamentos AC.

b. Recomendações iniciais
Enquanto espera pelo novo sistema de treinamento a ser desenvolvido, o ACC deseja emitir as seguintes
recomendações iniciais para os árbitros. Deve ser entendido que se um árbitro sentir necessidade de apoio do
ACC, ele / ela é fortemente encorajado a contatar a Comissão para obter consultoria sobre uma situação
particular

1

Como as violações dos regulamentos AC podem ocorrer durante o jogo:

-

Um árbitro deve saber como reconhecer comportamentos e dispositivos envolvidos em casos
anteriores. A definição de trapaça de acordo com o Artigo 11.3.1 das Leis do Xadrez inclui i)
aceitar informações por outra pessoa (espectador, capitão, co-jogador, etc.); e ii) obtenção de
informações de qualquer fonte de informação ou comunicação (como livros, notas, etc., ou
qualquer degelo eletrônico). Compete ao árbitro cuidar de situações que possam gerar suspeitas
de trapaça durante toda a duração do volta.

-

O uso de um telefone celular escondido no bolso é proibido de acordo com o artigo
11.3.2 das Leis do Xadrez Para localizar telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos ocultos, o uso
de detectores de metal portáteis e outros equipamentos (ver Anexo

D) é altamente recomendado em todos os torneios Os árbitros devem ter cuidado e delicadeza ao
solicitar e realizar uma verificação com detectores de metal portáteis. Se um detector de metais emitir
um sinal, é importante esclarecer o motivo, se necessário, por meio de uma inspeção do jogador e de
seus pertences, conforme descrito no Artigo 11.3.2 das Leis do Xadrez.

2

Precauções aplicáveis:
-

O árbitro deve ter um controle discreto dos jogadores que estão deixando a área de jogo com muita
frequência, para seu contato com outros jogadores, espectadores e outras pessoas, de acordo com o artigo
11 das Leis do Xadrez.

-

O árbitro deve estar ciente de que, em alguns casos, um jogador pode obter informações de
terceiros. O árbitro deve evitar qualquer contato entre jogadores e espectadores, como falar e /
ou dar / receber sinais

-

O árbitro nunca deve tolerar o uso de programas de xadrez no local do jogo. Descobrir que um
jogador ou espectador está usando um programa de xadrez na área de jogo exige ação imediata em
conjunto com o Árbitro Chefe.

-

Os organizadores são livres para designar árbitros extras para a tarefa específica de prevenir trapaças

-

Durante um torneio, o árbitro é encorajado a usar a ferramenta de triagem FIDE com jogos PGN, uma vez que essa
ferramenta pode identificar casos que precisam de mais atenção ou, mais provavelmente, mostrar que um jogador
não deve ser considerado suspeito com base em seus jogos
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Pretende-se que esta ferramenta de triagem esteja disponível para todos os Árbitros Chefes. Esta ainda não é a situação,
mas qualquer CA com suspeitas sobre um jogador deve contatar imediatamente a Comissão de Fair Play.

Houve casos em que um jogador foi acusado de obter aconselhamento externo. Em alguns desses casos, ao invés
do jogador acusado jogar em um nível acima do esperado, foram os oponentes jogando abaixo de seu melhor.
Colocar os jogos em um mecanismo de xadrez normal pode determinar se uma investigação mais aprofundada é
necessária; entretanto, pode não ser usado como conclusão final para trapaça.

Triagem de jogos por precaução e informação:

3-

-

Durante um torneio, o árbitro é encorajado a compilar jogos no formato PGN e submetê-los à ferramenta de
triagem da FIDE. Conforme enfatizado acima, o teste de triagem não é um teste de trapaça e não fornece
julgamento estatístico, mas é útil ter suas informações de antemão no caso de haver suspeitas ou situações
que possam estar se desenvolvendo

- Nas primeiras rodadas (como 1-3 de um evento de 9 jogos) sempre haverá outliers porque o número total de
movimentos relevantes é pequeno, mas qualquer jogador trapaceiro provavelmente estará entre eles.

-

No entanto, em rodadas posteriores, um outlier persistente pode ser motivo para contatar o ACC, solicitando um
teste estatístico completo e para ações não obstrutivas, como maior vigilância do jogador. Consulte o Apêndice C
para mais informações sobre triagem e procedimentos de teste completo e interpretação

Como lidar com comportamentos suspeitos:

4-

-

Em caso de comportamento suspeito, o Árbitro deve sempre seguir o jogador na saída do local
de jogo (para o bar, banheiros, área de fumantes etc), a fim de evitar qualquer contato do jogador
com outras pessoas e quaisquer uso de fontes externas de informação ou comunicação

-

Em vários casos, houve uso de telefones celulares no banheiro. Portanto, o árbitro deve anotar quantas
vezes um jogador deixa a área de jogo e se isso for significativo, tome as medidas apropriadas para
tentar descobrir o motivo. Além disso, o árbitro deve considerar a implementação de procedimentos
descritos a seguir no subtítulo 5

Muitos torneios usarão scanners de mão para testar os jogadores que voltam dos banheiros. Isso localizará jogadores que
estão carregando telefones, mas não detectará um jogador que escondeu um telefone. É suspeito se os jogadores, em
visitas ao banheiro, visitam apenas o mesmo cubículo. Tal comportamento pode ser considerado como uma investigação
mais aprofundada. Se um jogador está freqüentemente ausente do tabuleiro, o árbitro deve anotar o número do lance. Se
os movimentos após uma ausência tiverem uma alta correlação com os movimentos recomendados pelo computador, isso
pode ajudar a construir um caso contra o jogador.
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5

Como lidar com o novo Artigo 11. 3 das Leis do Xadrez:
-

O árbitro pode exigir que o jogador permita que suas roupas, bolsas ou outros itens sejam inspecionados
em particular. O árbitro, ou uma pessoa autorizada pelo árbitro, deve inspecionar o jogador e deve ser do
mesmo sexo que o jogador.

Tal as pesquisas são ilegais em alguns países. Os árbitros não devem se envolver em qualquer jogo limpo
procedimentos que vão contra as leis do país.
- Normalmente, o árbitro inspeciona um jogador conforme descrito no Artigo 11. 3. B 11.3.2
das Leis do Xadrez apenas em caso de suspeita de violação dos regulamentos AC ou
após receber uma Reclamação oficial dentro do torneio (consulte a Seção 3), mas só
depois de chegar à conclusão de que a reclamação não é manifestamente infundada. Se
o árbitro decidir fazer uma inspeção por qualquer motivo, não é necessário dar ao jogador
uma razão especial. O árbitro, e qualquer outra pessoa que conduz a inspeção, deve ser
calmo, educado e discreto. A inspeção de um jogador deve ser realizada em uma sala
separada, novamente por uma pessoa do mesmo sexo. Apenas esta pessoa, o jogador e
uma testemunha (também do mesmo sexo) podem ter acesso a esta sala durante a
inspeção. O jogador tem o direito de selecionar uma segunda testemunha de sua escolha
(de qualquer gênero).

Somentese

a suspeita de trapaça for esmagadora e / ou houver uma forte razão para acreditar que as

evidências serão destruídas antes do final do jogo, caso um jogador seja

pesquisado durante um jogo. Se o jogador for inocente, o distúrbio causado terá

inquietou-o e pode afetar seu desempenho no restante do jogo.
- Se um jogador se recusar a ser inspecionado, é aconselhável que o árbitro explique as regras com calma.
Se o jogador ainda se recusar, ele receberá uma advertência. Se o jogador ainda se recusar a se
submeter a uma inspeção, ele perderá o jogo e será impedido de jogar novamente no torneio

Se um jogador recusar essa busca legítima, isso não é prova de trapaça. O jogador deve ser
removido do torneio por se recusar a seguir as Leis e a FIDE deve ser informada do incidente.

- Se as inspeções aleatórias forem consideradas, elas devem ser anunciadas nas regras da competição com antecedência
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6

Como lidar com acusações:
-

O procedimento para lidar com acusações é descrito na Seção 3, Parte A. Se qualquer pessoa identificada
pela FIDE apresentar uma acusação de violação dos regulamentos da AC, o árbitro deve pedir-lhe para
fazer uma Reclamação oficial dentro do torneio. Em caso de recusa, o O árbitro deverá fazer uma
observação no relatório do torneio e anotar o nome da pessoa como tendo apresentado uma acusação de
violação dos regulamentos da AC. Neste caso, o jogador acusado não deve ser informado pelo árbitro. Um
árbitro que receber uma Reclamação dentro do Torneio pode informar o jogador acusado após o término
de seu jogo e pedir-lhe um comentário.

Qualquer acusação feita deve ser tratada com seriedade e investigada em profundidade.

O jogador que faz a reclamação deve ser instruído a não contar a ninguém sobre suas suspeitas, pois isso poderia contaminar
qualquer evidência, por exemplo, uma notícia poderia chegar ao suspeito de que ele estava sendo vigiado.

É aceitável que um árbitro pergunte aos jogadores se eles viram algo que os preocupa. NÃO é aceitável que o
árbitro pergunte aos jogadores se eles viram o Jogador X fazer algo suspeito. Quaisquer perguntas feitas a
outros jogadores não devem identificar o suspeito.
- O árbitro deve descrever no relatório do torneio quaisquer reclamações e inspeções dentro do torneio,
informando o resultado de cada ação.

7

Como lidar com falsas acusações:

-

Em caso de falsa acusação de um jogador, o Árbitro deverá puni-lo de acordo com o Artigo 12.2 das
Leis do Xadrez. Para obter mais procedimentos, consulte a Seção 3, Parte A.

Se um jogador tem preocupações genuínas sobre outro competidor, e não compartilha essa opinião com outros
jogadores, nenhuma ação deve ser tomada contra o jogador que fez a acusação. Quando a acusação é
maliciosa ou compartilhada com outros jogadores, especialmente quando se inicia uma vingança, o jogador
que faz as acusações deve ser punido severamente e reportado à FIDE.
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C HAPTER 4: T YPES DE T OURNAMENTS
Este capítulo não faz parte do Manual FIDE.
Para estabelecer os pares para um torneio de xadrez, os seguintes sistemas podem ser usados:

1. Sistema Round Robin

Em um Torneio Round Robin, todos os jogadores jogam entre si. Portanto, o número de rodadas é o número
de participantes menos um, no caso de um número par de jogadores. Se houver um número ímpar de
participantes, o número de rodadas é igual ao número de jogadores.

Normalmente, as tabelas Berger são usadas para estabelecer os pares e as cores de cada rodada.

Se o número de jogadores for ímpar, o jogador que deveria jogar contra o último jogador tem um dia livre em
todas as rodadas.
Exemplo: Em um torneio de 9 jogadores, a mesa Berger de 10 jogadores é usada com o número 10 não alocado. Os
jogadores que jogariam com 10 recebem efetivamente uma dispensa de 0 ponto nessa rodada. As mesas Berger são
construídas dessa forma para garantir que os jogadores tenham um número igual de brancos e negros. Quando há um
número par de jogadores, o primeiro tempo (1-5 neste caso) recebe um branco adicional sobre os jogadores do segundo
tempo (6-10). Esta é uma das razões pelas quais um Round Robin NÃO deve ter os jogadores organizados em ordem de
classificação.

O melhor sistema para os jogadores é um Torneio Double Round Robin, porque em tal sistema todos os jogadores
têm que jogar duas partidas contra cada oponente, uma com peças brancas e outra com peças pretas. Mas
principalmente não há tempo para isso e outros sistemas têm que ser usados.

Um exemplo de mesa cruzada da classificação final de um torneio Round Robin:
2009 China (Nanjing) Classificação final do Torneio de Xadrez da Primavera
da Pérola com tabela cruzada após 10 rodadas
Rk.

Nome

Rtg FED 1

2

3

4

5

6 pontos. TB1 TB2 TB3

1

GM CARLSENMAGNUS

2772 NOR *** 1 ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 ½ 8 2813 BUL 0 ½

6

0

35

2

GM TOPALOV VESELIN

*** ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 6 2736 CHN ½ 0 ½ ½ ½ *** ½

2

0

24,5

3

GM WANG YUE

½½½½½½5

0

0

21,5

4

GM JAKOVENKO DMITRY 2742 RUS 0 0 ½ 0 ½ ½ *** ½ 1 ½ ½ 4 GM RADJABOV

1

0

17,3

5

TEIMOUR 2757 AZE 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 0 *** ½ ½ 4 GM LEKO PETER

0

1

20

0

1

19,3

6

2762 HUN 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ *** 4
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2. Sistemas Suíços

Na FIDE, existem cinco sistemas suíços diferentes a serem usados para os emparelhamentos:

uma. O Sistema FIDE (holandês)

É o sistema suíço usual para torneios abertos, bem conhecido por jogadores e organizadores, e será descrito em
detalhes mais tarde (consulte o parágrafo 8: Regras anotadas para o sistema FIDE (Holandês) S iss S);

O uso dos sistemas listados abaixo está obsoleto, a menos que para um sistema haja um programa endossado pela FIDE (ver,
no Apêndice C.04.A, o Anexo-3 "Lista de Programas Endossados pela FIDE") com um verificador de emparelhamento gratuito
(ver A .5 no mesmo apêndice) capaz de verificar os torneios executados com este sistema.

b. The Lim System
Os emparelhamentos são feitos do grupo de pontuação mais baixa antes do grupo do meio, então do grupo da pontuação
mais baixa para o grupo do meio e, finalmente, o grupo da pontuação média;

c. O Sistema Dubov
O objetivo deste sistema é igualar a média de classificação (ARO) de todos os jogadores. Portanto, em um grupo de
pontuação, o branco - jogadores em busca são classificados de acordo com seu ARO, o negro - procurando jogadores de
acordo com sua classificação. Então, o branco - o jogador que procura com o ARO mais alto é emparelhado com o preto - procurando
jogador com a classificação mais baixa;

d. O Sistema Burstein,
Os jogadores em um grupo de pontuação são classificados de acordo com seu Sonneborn - Berger aponta (então Buchholz,
então Median) e então o jogador melhor classificado é colocado em par contra o último jogador classificado, o segundo
jogador classificado contra o penúltimo, e assim por diante, com floaters vindo do meio.

Foi usado para formar pares nas Olimpíadas antes de 2006;
e. O sistema de emparelhamento da Olimpíada usado nas Olimpíadas desde 2006

Este sistema é semelhante ao sistema Lim para torneios individuais, com apenas pequenas alterações
(requisitos reduzidos para preferência de cor e flutuação) para pares de equipes.
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Um exemplo de mesa cruzada da classificação final de um torneio suíço:
Classificação final
1.Rd.

2.Rd.

3.Rd.

4.Rd.

5.Rd.

6.Rd.

7.Rd.

8.Rd.

9.Rd. Pts Res. BH. BH. BL Vict Rtg +/- Ra Rp

Nome

IRtg FED

1

6 IM J. Thybo

2466 DEN

30 b 1 6 w 0 54 b 1 18 w 1 8 b 1 24 w 1 4 b ½ 7 b ½ 13 w 1 7 33 w 1 37 b ½ 27 w ½ 59 b 1 15 w ½ 25 b ½ 53 w 1

0 46½ 50½ 5

6

13,6 2371 2591

2

9 IM J. Plenca

2440 CRO

16 b 1 7 w 1 7 11 b ½ 38 w 1 22 b 1 16 b 1 9 w ½ 12 b 1 7 w ½ 5 w ½ 4 b ½ 6½ 66 w 1 32 b 1 21 w 1 14 b ½ 7 w

0 40½ 44 4

5

13,0 2336 2556

3

2 GM B. Deac

2559 ROU

0 29 b 1 1 w ½ 24 b 1 3 w ½ 6½ 46 w 1 24 b ½ 17 w ½ 37 b 1 10 w 1 16 b ½ 14 w ½ 3 b ½ 20 w 1 6½ 68 w 1 1 b

0 48 52½ 5

4

1,2 2387 2551

4

7 IM L. Livaic

2461 CRO

1 14 w 0 53 b 1 29 w ½ 26 b ½ 12 w 1 10 b ½ 15 w 1 6½ 25 w 0 60 b 1 46 w 1 48 b 1 4 b 1 9 w 1 3 b ½ 1 w ½ 2 b

0 45 48½ 4

5

14.4 2415 2581

5

3 IM M. Santos Ruiz 6

2505 ESP

0 6 77 w 1 12 b 1 9 w ½ 15 b ½ 1 w 0 23 b ½ 48 w 1 31 b 1 10 w ½ 6 62 b 1 56 w 1 8 b ½ 20 w 1 3 b ½ 7 b 0 15

0 44 48½ 4

4

3,2 2357 2523

2330 SRB

w ½ 18 w ½ 25 b 1 6 57 w 1 55 b ½ 25 w ½ 27 b 1 5 b 0 38 w 1 11 b 1 6 w ½ 8 b ½ 6 3 w ½ 17 b 0 73 w 1 43 b 1

0 44 47½ 4

5

30,1 2377 2543

2570 ARM

21 w 1 19 b ½ 10 w 0 53 b 1 26 w 1 6 79 b 1 8 w 0 40 b 1 41 w 1 28 b 1 3 w 0 6 b 0 54 w 1 24 w 1 6 72 w ½ 40 b

0 47 51 5

5

- 5,1 2390 2510

2303 GEO

½ 66 w 1 21 b ½ 37 w 1 15 b ½ 17 w 1 14 b 1 1 b 0 6 67 b 1 44 w 1 6 b 1 4 w ½ 24 b 0 20 w 1 5b ½ 13 w 0 17 b

0 45½ 48 4

4

25,3 2343 2464

5.9 2385 2510

Rank SNo.

33
7

J. Radovic

1 IM H. Martirosyan 8

39

I. Akhvlediani

2461 MDA

½ 5½ 64 b 1 54 w 1 28 b ½ 8 w ½ 2 b ½ 13 w ½ 9 b ½ 39 w 1 6 b 0 5½ 53 w 1 59 b 1 41 b 1 3 w 0 19 b 1 5 w ½

0 44 48 5

4

10 17 FM B. Haldorsen 11 45

2397 NOR

24 b ½ 2 w 0 18 b ½ 5½ 49 b ½ 11 w 1 5 b ½ 19 w 0 79 b 1 28 w 1 13 b 0 38 w 1 14 w ½ 5½ 60 w ½ 45 b ½ 39 w

0 43½ 47½ 5

4

4,1 2307 2432

FM M. Askerov 12 12 FM I.

2281 RUS

1 1 b 0 66 w 1 33 b 1 26 w ½ 9 b ½ 16 w ½ 5½ 39 w ½ 72 b ½ 23 w 1 17 b 1 16 w 0 11 w ½ 56 b 1 25 w ½ 22 b

0 42½ 45½ 4

5

32,2 2373 2498

Janik

2418 POL

½ 5½ 63 w 1 25 b ½ 55 w 1 9 b 0 57 w 1 14 b 0 27 w 1 34 w 1 5 b 0 5½ 75 b 1 76 w 1 4 b 0 13 w ½ 11 b 0 30 w

0 42 44½ 4

6

3.9 2326 2451

13 11 IM M. Costachi 14

2418 ROU

½ 62 b 1 28 w ½ 39 b 1 5½ 78 b 1 58 w ½ 3 w 0 57 b 0 63 w 1 45 b 1 23 w 1 26 b ½ 19 w ½ 5½ 31 b 0 80 w 1 19

0 41½ 44½ 5

4

6,8 2350 2475

2486 RUS

b 0 76 w 1 35 b 1 8 w ½ 22 b 0 47 w 1 42 b 1 5½ 70 b 1 5 w ½ 34 b 1 26 b 1 14 w 1 1 b 0 16 w ½ 4 w 0 12 b 0 5 7

0 46 49½ 5

4

- 3,2 2375 2455

15 18 FM S. Tica 16

2389 CRO

b 1 20 w ½ 10 b ½ 42 w ½ 44 b 1 2 w ½ 31 w ½ 19 b ½ 9 w 0 5 38 b ½ 49 w 1 47 b 1 24 w 0 56 b 1 6 w ½ 18 b ½

0 45 49 5

3

1.7 2318 2398

63

2142 ARM

22 w ½ 11 b 0 5 80 b 1 31 w ½ 2 b ½ 10 w 0 36 b 1 42 w ½ 20 b 0 68 w 1 34 b ½ 5 50 w 143 b 1 15 w ½ 29 b ½

0 44½ 48 5

4

61,6 2410 2492

17 32 FM D. Tokranovs 18 23

2334 LAT

12 w 0 17 b 0 46 w 1 21 b ½ 32 w ½ 5 36 b 1 47 w ½ 58 b 1 28 w ½ 6 b ½ 4 w 0 39 b 0 40 w ½ 54 b 1 5 1 w 0 68

0 43½ 46 4

4

10,1 2321 2401

FM J. Haug

2379 NOR

b 1 50 w 1 31 b 0 48 w ½ 21 b ½ 41 b 1 42 w ½ 35 b ½ 5 23 w 1 27 b ½ 37 w 0 30 w 1 55 b ½ 62 w 1 25 b ½ 8 w

0 41½ 45 4

3

- 0,9 2283 2363

19 15 FM M. Warmerdam 20 21

2399 NED

0 33 b ½ 5 86 - + 4 w 0 81 b ½ 36 w ½ 39 b ½ 58 w 1 42 b ½ 35 w ½ 28 b ½ 5 2 b 0 74 w ½ 49 b ½ 75 w 1 41 b 1

0 41½ 44½ 4

3

- 4,8 2275 2355

IM A. Sousa

2386 POR

18 w 0 47 b ½ 56 w 1 31 w ½ 5 40 w ½ 61 b 1 24 w 0 55 b 0 72 w 1 37 b 1 44 w 1 20 b 0 27 w ½ 5 61 w 0 52 b

0 41 45 4

5

6,2 2351 2431

21 30 FM R. Lagunow

2357 GER

1 57 w ½ 45 b ½ 23 w 0 60 b 1 66 w 1 32 b ½ 30 w ½ 5 29 w 0 83 b 1 43 w ½ 32 b ½ 27 w 0 59 b 1 50 w ½ 44 b

0 39½ 42 5

4

- 2,2 2247 2327

22 28 IM A. Perez Garcia 23 56

2361 ESP

½ 53 w 1 5 74 b 1 2 w ½ 31 b 1 5 w 0 13 b 0 34 w 0 58 b ½ 62 w 1 41 b ½ 4½ 26 w ½ 3 b 0 69 w 1 51 w 1 42 b ½

0 39 42 4

4

- 1,1 2263 2343

FM M. Jogstad 24 36

2259 SWE

10 b 0 55 w 1 17 b 0 43 w ½ 4½ 19 b ½ 42 w ½ 18 b 0 82 w 1 32 w ½ 51 b 1 29 w 1 15 b 0 21 w 0 4½ 34 b ½ 13

0 38½ 40½ 5

5

15,1 2262 2329

9

8 IM N. Morozov

4 FM A. Sorokin

K. Yayloyan

2314 GRE

w ½ 12 w 0 73 b 1 53 w 0 61 b 1 43 w ½ 29 b ½ 48 w ½ 4½17 b 0 46 w 1 21 b ½ 32 w ½ 5 36 b 1 47 w ½ 58 b 1

0 47 50½ 5

4

14,7 2368 2409

25 44 FM T. Lazov 26 10

2289 MKD

28 w ½ 6 b ½ 4 w 0 39 b 0 40 w ½ 54 b 1 5 1 w 0 68 b 1 50 w 1 31 b 0 48 w ½ 21 b ½ 41 b 1 42 w ½ 35 b ½ 5 23

0 45½ 50 4

2

25,7 2423 2466

FM J. Vykouk

2440 CZE

w 1 27 b ½ 37 w 0 30 w 1 55 b ½ 62 w 1 25 b ½ 8 w 0 33 b ½ 5 86 - + 4 w 0 81 b ½ 36 w ½ 39 b ½ 58 w 1 42 b ½

0 42 46 5

3 -12,2 2287 2330 3

27 40 FM I. Lopez Mulet 28 57

2302 ESP

35 w ½ 28 b ½ 5 2 b 0 74 w ½ 49 b ½ 75 w 1 41 b 1 18 w 0 47 b ½ 56 w 1 31 w ½ 5 40 w ½ 61 b 1 24 w 0 55 b

0 41½ 43½ 5

FM V. Sevgi

2240 TUR

0 72 w 1 37 b 1 44 w 1 20 b 0 27 w ½ 5 61 w 0 52 b 1 57 w ½ 45 b ½ 23 w 0 60 b 1 66 w 1 32 b ½ 30 w ½ 5 29 w

0 41 45½ 4

3

29 16 FM R. Haria

2398 ENG

0 83 b 1 43 w ½ 32 b ½ 27 w 0 59 b 1 50 w ½ 44 b ½ 53 w 1 5 74 b 1 2 w ½ 31 b 1 5 w 0 13 b 0 34 w 0 58 b ½ 62

0 40½ 44½ 5

3

- 9,4 2276 2319

30 49 FM C. Meunier 31

2270 FRA

w 1 41 b ½ 4½ 26 w ½ 3 b 0 69 w 1 51 w 1 42 b ½ 10 b 0 55 w 1 17 b 0 43 w ½ 4½ 19 b ½ 42 w ½ 18 b 0 82 w 1

0 40½ 44 5

3

18.9 2349 2392

13

S. Drygalov

2415 RUS

32 w ½ 51 b 1 29 w 1 15 b 0 21 w 0 4½ 34 b ½ 13 w ½ 12 w 0 73 b 1 53 w 0 61 b 1 43 w ½ 29 b ½ 48 w ½

0 40 44 4

3 -10,8 2285 2328 2

32 37

K. Nowak

2314 POL

4½17 b 0 46 w 1 21 b ½ 32 w ½ 5 36 b 1 47 w ½ 58 b 1 28 w ½ 6 b ½ 4 w 0 39 b 0 40 w ½ 54 b 1 5 1 w 0 68 b 1

0 38½ 40 4

33 52 FM K. Karayev 34

2266 AZE

50 w 1 31 b 0 48 w ½ 21 b ½ 41 b 1 42 w ½ 35 b ½ 5 23 w 1 27 b ½ 37 w 0 30 w 1 55 b ½ 62 w 1 25 b ½ 8 w 0

0 37½ 40 4

3

5 IM V. Dragnev

2483 AUT

33 b ½ 5 86 - + 4 w 0 81 b ½ 36 w ½ 39 b ½ 58 w 1 42 b ½ 35 w ½ 28 b ½ 5 2 b 0 74 w ½ 49 b ½ 75 w 1 41 b 1

0 37 40 4

4 -17,0 2287 2330 3
-14,7 2197 2240 3

G. Kouskoutis

35 29

6,3 2294 2319
26,6 2362 2405

- 8,4 2244 2192

4,8 2244 2287

2358 UKR

18 w 0 47 b ½ 56 w 1 31 w ½ 5 40 w ½ 61 b 1 24 w 0 55 b 0 72 w 1 37 b 1 44 w 1 20 b 0 27 w ½ 5 61 w 0 52 b

0 36 39½ 4

36 59 FM C. Patrascu 37

2227 ROU

1 57 w ½ 45 b ½ 23 w 0 60 b 1 66 w 1 32 b ½ 30 w ½ 5 29 w 0 83 b 1 43 w ½ 32 b ½ 27 w 0 59 b 1 50 w ½ 44 b

0 35½ 37 4

38 FM K. Koziol 38 53

2313 POL

½ 53 w 1 5 74 b 1 2 w ½ 31 b 1 5 w 0 13 b 0 34 w 0 58 b ½ 62 w 1 41 b ½ 4½ 26 w ½ 3 b 0 69 w 1 51 w 1 42 b ½

0 42 44½ 5

3

3,0 2326 2321

M. Friedland

2264 ISR

10 b 0 55 w 1 17 b 0 43 w ½ 4½ 19 b ½ 42 w ½ 18 b 0 82 w 1 32 w ½ 51 b 1 29 w 1 15 b 0 21 w 0 4½ 34 b ½ 13

0 40½ 44 4

3

14,2 2357 2357

J. Thorgeirsson

2232 ISL

w ½ 12 w 0 73 b 1 53 w 0 61 b 1 43 w ½ 29 b ½ 48 w ½ 4½½ 6 b ½ 4 w 0 39 b 0 40 w ½ 54 b 1 5 1 w 0 68 b 1

0 40½ 42 4

3

14,1 2314 2285

2273 ISR

50 w 1 31 b 0 48 w ½ 21 b ½ 41 b 1 42 w ½ 35 b ½ 5 23 w 1 27 b ½ 37 w 0 30 w 1 55 b ½ 62 w 1 25 b ½ 8 w 0 33 b ½
0 539
86 42
- + 44w 0 81 b ½ 36
2 w ½ 39
10,3
b ½2340
58 w2340
1 42 b ½ 35 w ½ 28 b ½ 5 2 b 0 74 w ½ 49 b

39 58

V. Lukiyanchuk

40 48 FM S. Tifferet

20,1 2302 2329

Na tabela acima, o número do oponente em cada rodada se refere à posição atual e não ao PIN
inicial alocado.
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3. Sistema Scheveningen

O sistema Scheveningen é usado principalmente para equipes.

Em tal competição por equipes, cada jogador de uma equipe encontra cada jogador da equipe adversária. O número de
rodadas, portanto, é igual ao número de jogadores de uma equipe.

In a Semi - No sistema Scheveningen, os jogadores da primeira metade de uma equipe enfrentam todos os jogadores da
primeira metade da equipe adversária e os jogadores da segunda metade de uma equipe jogam contra jogadores da
segunda metade da outra equipe. Exemplo: Team A e B têm oito jogadores cada. A1, A2, A3 e A4 jogam contra B1, B2,
B3 e B4. Ao mesmo tempo, A5, A6, A7 e A8 jogam contra B5, B6, B7 e B8. Finalmente, quatro rodadas são necessárias

Tabelas Padrão
Jogo em 2 tabuleiros Rodada 1
A1-B1 A2-B2 Rodada 2 B2-A1
B1-A2

Jogo em 3 tabuleiros

Rodada 1 A1-B1 A2-B2 B3-A3 Rodada
2 B2-A1 A2-B3 B1-A3 Rodada 3
A1-B3 B1-A2 A3-B2

Jogo em 4 tabuleiros

Rodada 1 A1-B1 A2-B2 B3-A3 B4-A4 Rodada 2
B2-A1 B1-A2 A3-B4 A4-B3 Rodada 3 A1-B3
A2-B4 B1-A3 B2-A4 Rodada 4 B4-A1 B3-A2
A3-B2 A4-B1

Jogo em 5 tabuleiros

Rodada 1 A1-B1 A2-B2 A3-B3 B4-A4 B5-A5 Rodada 2
B2-A1 B3-A2 B4-A3 A4-B5 A5-B1 Rodada 3 A1-B3
A2-B4 B5-A3 B1-A4 A5- B2 Rodada 4 B4-A1 B5-A2
A3-B1 A4-B2 B3-A5 Rodada 5 A1-B5 B1-A2 B2-A3
A4-B3 A5-B4
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Jogo em 6 tabuleiros

Rodada 1 B1-A1 B5-A2 A3-B4 A4-B2 A5-B3 B6-A6 Rodada 2
B2-A1 A2-B1 B3-A3 B4-A4 A5-B6 A6-B5 Rodada 3 A1-B3 A2-B2
B1- A3 B6-A4 B5-A5 A6-B4 Rodada 4 A1-B4 B6-A2 A3-B5
A4-B1 B2-A5 B3-A6 Rodada 5 B5-A1 B4-A2 A3-B6 B3-A4 A5-B1
A6-B2 Rodada 6 A1-B6 A2-B3 B2-A3 A4-B5 B4-A5 B1-A6

Jogo em 7 tabuleiros

Rodada 1 A1-B1 A2-B2 A3-B3 A4-B4 B5-A5 B6-A6 B7-A7 Rodada 2
B2-A1 B3-A2 B4-A3 A4-B5 A5-B6 A6-B7 B1-A7 Rodada 3 A1- B3 A2-B4
A3-B5 B6-A4 B7-A5 B1-A6 A7-B2 Rodada 4 B4-A1 B5-A2 A3-B6 A4-B7
A5-B1 B2-A6 B3-A7 Rodada 5 A1-B5 A2-B6 B7-A3 B1-A4 B2-A5 A6-B3
A7-B4 Rodada 6 B6-A1 A2-B7 A3-B1 A4-B2 B3-A5 B4-A6 B5-A7 Rodada
7 A1-B7 B1-A2 B2-A3 B3 -A4 A5-B4 A6-B5 A7-B6

Jogo em 8 tabuleiros

Rodada 1 A1-B1 A2-B2 A3-B3 A4-B4 B5-A5 B6-A6 B7-A7 B8-A8 Rodada 2 B2-A1
B3-A2 B4-A3 B1-A4 A5-B6 A6-B7 A7-B8 A8 -B5 Rodada 3 A1-B3 A2-B4 A3-B1
A4-B2 B7-A5 B8-A6 B5-A7 B6-A8 Rodada 4 B4-A1 B1-A2 B2-A3 B3-A4 A5-B8
A6-B5 A7- B6 A8-B7 Rodada 5 A1-B5 A2-B6 A3-B7 A4-B8 B1-A5 B2-A6 B3-A7
B4-A8 Rodada 6 B6-A1 B7-A2 B8-A3 B5-A4 A5-B2 A6-B3 A7-B4 A8-B1 Rodada 7
A1-B7 A2-B8 A3-B5 A4-B6 B3-A5 B4-A6 B1-A7 B2-A8 Rodada 8 B8-A1 B5-A2
B6-A3 B7-A4 A5-B4 A6 -B1 A7-B2 A8-B3
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Jogo em 9 tabuleiros

Rodada 1 A1-B1 A2-B2 A3-B3 A4-B4 A5-B5 B6-A6 B7-A7 B8-A8 B9-A9 Rodada 2 B2-A1
B3-A2 B4-A3 B5-A4 A5-B6 A6-B7 A7 -B8 A8-B9 B1-A9 Rodada 3 A1-B3 A2-B4 A3-B5
A4-B6 B7-A5 B8-A6 B9-A7 B1-A8 A9-B2 Rodada 4 B4-A1 B5-A2 B6-A3 A4- B7 A5-B8
A6-B9 A7-B1 B2-A8 B3-A9 Rodada 5 A1-B5 A2-B6 A3-B7 B8-A4 B9-A5 B1-A6 B2-A7
A8-B3 A9-B4 Rodada 6 B6-A1 B7-A2 A3-B8 A4-B9 A5-B1 A6-B2 B3-A7 B4-A8 B5-A9
Rodada 7 A1-B7 A2-B8 B9-A3 B1-A4 B2-A5 B3-A6 A7-B4 A8-B5 A9-B6 Rodada 8 B8-A1
A2-B9 A3-B1 A4-B2 A5-B3 B4-A6 B5-A7 B6-A8 B7-A9 Rodada 9 A1-B9 B1-A2 B2-A3
B3-A4 B4-A5 A6 -B5 A7-B6 A8-B7 A9-B8

Jogo em 10 tabuleiros

Rodada 1 A1-B1 A2-B2 A3-B8 B9-A4 B5-A5 A6-B3 A7-B4 B6-A8 B7-A9 B10-A10 Rodada 2 B2-A1
B1-A2 B4-A3 A4-B7 A5-B10 B8 -A6 B3-A7 A8-B5 A9-B6 A10-B9 Rodada 3 A1-B3 A2-B8 A3-B1 B2-A4
B6-A5 A6-B4 A7-B10 B7-A8 B9-A9 B5-A10 Rodada 4 B4- A1 B3-A2 A3-B9 B1-A4 A5-B7 B10-A6 A7-B6
B8-A8 A9-B5 A10-B2 Rodada 5 A1-B5 A2-B4 B2-A3 A4-B3 B1-A5 B9-A6 B7- A7 A8-B10 B8-A9 A10-B6
Rodada 6 B6-A1 A2-B7 B5-A3 B4-A4 A5-B8 A6-B1 A7-B9 A8-B2 B10-A9 B3-A10 Rodada 7 A1-B7
B5-A2 A3-B10 A4-B6 B4-A5 B2-A6 B1-A7 B9-A8 A9-B3 A10-B8 Rodada 8 B8-A1 B6-A2 B3-A3 B10-A4
A5-B9 A6-B5 A7-B2 A8-B1 A9-B4 B7-A10 Rodada 9 A1-B9 A2-B10 A3-B6 A4-B8 B2-A5 A6-B7 B5-A7
B3-A8 B1-A9 B4-A10 Rodada 10 B10-A1 B9-A2 B7-A3 A4 -B5 A5-B3 B6-A6 B8-A7 A8-B4 A9-B2
A10-B1
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4. Sistema Skalitzka

Ao usar um sistema Round Robin para três equipes, é necessário organizar três rodadas e em cada
rodada uma equipe fica sem adversário.
O sistema Skalitzka dá a possibilidade de encontrar uma classificação para três equipes jogando apenas duas rodadas e evitar
que uma equipe não tenha adversário.

Cada equipe deve ser composta por um número par de jogadores, todos classificados em uma ordem de tabuleiro fixa.
Antes do emparelhamento, uma equipe é marcada por letras maiúsculas, a segunda por letras minúsculas e a terceira
por algarismos.

Então os pares são:
rodada 1

2 ª rodada

UMA - uma

1 - UMA

b-1

uma - 2

2-B

B-b

C-c

3-C

d-3

c-4

4-D

D-d

E-e

5-E

f-5

e-6

6F

F- f

Seis negros contra uma equipe e 6 brancos contra outra é uma desvantagem do sistema. Com 6 equipes, é impossível
equilibrar cores e carros alegóricos, mas com um múltiplo de 4 deve ser repetindo os tabuleiros 1-6, mas invertendo as
cores.
1

A1 - B1

B1 - C1

2

C1 - A2

C2 - A1

3

B2 - C2

A2 - B2

4

B3 - A3

C3 - B3

5

A4 - C3

A3 - C4

6

C4 - B4

B4 - A4

7

A5 - B5

B5 - C5

8

C5 - A6

C6 - A5

9

B6 - C6

A6 - B6
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5. Outros sistemas

5.1 Partidas

A maioria das partidas entre dois jogadores é jogada em um número restrito de jogos. As partidas podem ser avaliadas pela
FIDE se forem registradas com antecedência na FIDE e se ambos os jogadores forem avaliados antes da partida. Depois que
um jogador vence a partida, todos os jogos subsequentes não são avaliados.

Normalmente, uma partida termina quando o vencedor é conhecido e os jogos restantes são abandonados ou, às
vezes, jogados em um formato diferente. No entanto, se a partida continuar, os jogos disputados após a partida ter sido
decidida não serão avaliados.

5.2 Knock - Fora

A principal vantagem de uma batida - nosso sistema é criar uma grande partida final. Toda a programação é conhecida com
antecedência.
Principalmente uma batida - nossa partida consiste em dois jogos. Como é necessário ter um vencedor claro de cada rodada em
outro dia para o empate - os jogos de pausa devem ser previstos. Tal gravata -

os jogos de pausa geralmente são organizados com dois jogos rápidos seguidos por dois ou quatro jogos de blitz. Se o empate
persistir, uma luta final de morte súbita será jogada. O tempo de jogo deve ser de 5 minutos para as brancas e 4 minutos para
as pretas, ou um tempo de jogo semelhante. As brancas precisam vencer o jogo, para as pretas, um empate é suficiente para
vencer a partida. Veja o capítulo Empate - quebrar hastes S.

Agora é mais comum para uma partida de morte súbita ter o controle de tempo sugerido, mas com um incremento de dois
segundos começando após o movimento 60.
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C HAPTER 5: FIDE S WISS R ULES ( C04)
Regras básicas para sistemas suíços (C04.1)

As seguintes regras são válidas para cada sistema suíço, a menos que seja explicitamente declarado o contrário.
uma.

O número de rodadas a serem jogadas é declarado de antemão.

b.

Dois jogadores não devem jogar um contra o outro mais de uma vez.

c.

Se o número de jogadores a serem emparelhados for ímpar, um jogador é desemparelhado. Este jogador recebe um
bye atribuído ao emparelhamento: nenhum oponente, nenhuma cor e tantos pontos quantos forem recompensados
por uma vitória, a menos que as regras do torneio estabeleçam o contrário.

d.

Um jogador que já recebeu um bye atribuído ao emparelhamento, ou já obteve uma vitória (desistência) devido a
um adversário não ter aparecido a tempo, não receberá o bye atribuído ao emparelhamento.

e.

Em geral, os jogadores são colocados em pares com outros com a mesma pontuação.

f.

Para cada jogador, a diferença entre o número de jogos pretos e o número de jogos brancos não
deve ser maior que 2 ou menor que 2.
Cada sistema pode ter exceções a esta regra na última rodada de um torneio. Nenhum jogador deve

g.

receber a mesma cor três vezes seguidas.

Cada sistema pode ter exceções a esta regra na última rodada de um torneio.
h.

1

Em geral, um jogador recebe a cor com a qual ele jogou menos.

2

Se as cores já estão balanceadas, então, em geral, o jogador recebe a cor que
alterna com a última com que jogou.

Eu.

As regras de emparelhamento devem ser tão transparentes que a pessoa responsável pelo emparelhamento as
possa explicar.
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Regras gerais de tratamento para torneios suíços (C.04.2)

UMA.

1

Sistemas de emparelhamento

O sistema de emparelhamento usado para um torneio suíço classificado pela FIDE deve ser um dos sistemas FIDE
Swiss publicados.

Os métodos acelerados são aceitáveis se forem anunciados com antecedência pelo organizador e
publicados na seção C.04.5.

2

Em derrogação da regra anterior, sistemas de emparelhamento não publicados ou métodos acelerados podem
ser permitidos, desde que uma descrição escrita detalhada de suas regras:

uma. ser encaminhado previamente à Comissão de Qualificação (CQ) e por ela
temporariamente autorizado; e

b. ser explicitamente apresentado aos participantes antes do início do torneio.

3-

Ao relatar um torneio para a FIDE, o Árbitro deve declarar qual sistema oficial da FIDE Suíça e método de
aceleração (se houver) foram usados, ou fornecer a (s) autorização (ões) temporária (s) dada (s) pelo QC
de acordo com a regra anterior.

4-

Os Swiss Pairing Systems definidos pela FIDE e não obsoletos (ver C.04.4) emparelham os
jogadores de forma objetiva, imparcial e reproduzível.
Em qualquer torneio em que tais sistemas sejam usados, árbitros diferentes ou programas de software endossados
diferentes devem ser capazes de chegar a pares idênticos.

5

Não é permitido alterar os pares corretos em favor de nenhum jogador.
Quando puder ser demonstrado que as modificações dos pares originais foram feitas para ajudar um jogador a
alcançar uma norma ou um título direto, um relatório pode ser submetido ao QC para iniciar medidas
disciplinares através da Comissão de Ética.
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B.

Ordem inicial

1

Antes do início do torneio, uma medida da força do jogador é atribuída a cada jogador. A força é geralmente
representada por listas de classificação dos jogadores. Se uma lista de classificação estiver disponível para todos
os jogadores participantes, essa lista de classificação deve ser usada.

É aconselhável verificar todas as classificações fornecidas pelos jogadores. Se nenhuma avaliação confiável for
conhecida para um jogador, os árbitros devem fazer uma estimativa dela com a maior precisão possível.

2

Antes da primeira rodada, os jogadores são classificados em ordem de, respectivamente
uma.

Força (classificação)

b.

Título FIDE (GM-IM- WGM-FM-WIM-CM-WFM-WCM-sem título)

c.

em ordem alfabética (a menos que tenha sido declarado anteriormente que este critério foi
substituído por outro)

3-

Esta classificação é usada para determinar os números de emparelhamento; o mais alto fica em # 1 etc.

Se, por algum motivo, os dados usados para determinar as classificações não estiverem corretos, eles podem ser
ajustados a qualquer momento. Os números de emparelhamento podem ser reatribuídos de acordo com as correções.
Nenhuma modificação de número de emparelhamento é permitida após a quarta rodada ter sido emparelhada.
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C.

Inscrições atrasadas

1. De acordo com as Regras de Torneio FIDE, qualquer participante em potencial que não tenha chegado
ao local de uma competição FIDE antes do horário programado para o sorteio será excluído do
torneio, a menos que ele apareça no local a tempo antes de um emparelhamento de outro round.

Uma exceção pode ser feita no caso de um participante registrado que tenha comunicado por escrito com
antecedência que chegará inevitavelmente atrasado.

2. Quando o Árbitro Chefe decidir admitir um retardatário,

o

se a hora de chegada da notificação do jogador for a tempo para o início da primeira rodada, o jogador
recebe um número de emparelhamento e emparelhado da maneira usual. se a hora de chegada

o

notificada do jogador for a tempo apenas para o início da segunda (ou terceira) rodada ("Entrada Tardia"),
então o jogador não é pareado para as rodadas que não pode jogar. Em vez disso, ele não recebe pontos
por rodadas não jogadas (a menos que as regras do torneio digam o contrário), e recebe um número de
emparelhamento apropriado e emparelhado somente quando ele realmente chega.

3. Se houver entradas atrasadas, os números de par que foram dados no início do torneio são considerados
provisórios. Os Números de Emparelhamento definitivos são fornecidos apenas quando a Lista de
Participantes é fechada, e as correções feitas em conformidade nas tabelas de resultados.

75

D.

Regras de emparelhamento, cor e publicação

1

Os jogos adiados são considerados empates apenas para fins de emparelhamento.

2

Um jogador ausente sem notificar o árbitro será considerado retirado, a menos que a
ausência seja explicada com argumentos aceitáveis antes da publicação do próximo par.

3-

Os jogadores que desistirem do torneio não terão mais pares.

4-

Os jogadores que se sabe de antemão que não jogam em uma determinada rodada não são emparelhados nessa
rodada e pontuam zero (a menos que as regras do torneio indiquem o contrário).

5

Apenas os jogos disputados contam em situações em que a sequência de cores é significativa. Assim, por exemplo,
um jogador com um histórico de cores de BWB = W (ou seja, nenhum jogo válido na rodada 4) será tratado como se
seu histórico de cores fosse = BWBW. WB = WB contará como = WBWB, BWW = B = W como == BWWBW e assim
por diante.

6

Dois jogadores emparelhados, que não jogaram seu jogo, podem ser colocados em pares em uma rodada futura.

7

Os resultados de uma rodada serão publicados no local usual de comunicação na hora anunciada de
acordo com a programação do torneio.

8

Se algum

o um resultado foi escrito incorretamente, ou

o um jogo foi jogado com as cores erradas, ou
o a classificação de um jogador deve ser corrigida (e os números de jogo possivelmente

recomputado como em C.04.2.C.3),

e um jogador comunica isso ao árbitro dentro de um determinado prazo após a publicação dos
resultados, a nova informação deve ser usada para a classificação e os emparelhamentos da próxima
rodada. O prazo será fixado com antecedência de acordo com o calendário do torneio.
Se a notificação de erro for feita após o emparelhamento, mas antes do final da próxima rodada, afetará o
próximo emparelhamento a ser feito.

Se a notificação do erro for feita após o final da próxima rodada, a correção será feita após o torneio
para ser submetida apenas à avaliação de classificação.

9

Após a conclusão do emparelhamento, classifique os pares antes de publicá-los.
Os critérios de classificação são (com prioridade decrescente)

o a pontuação do jogador melhor classificado da dupla envolvida;
o a soma das pontuações de ambos os jogadores da dupla envolvida;

o a classificação de acordo com o pedido inicial (C.04.2.B) do classificado mais alto

jogador da dupla envolvida.

10. Uma vez publicados, os pares não devem ser alterados, a menos que violem C.04.1.b (dois
jogadores não podem jogar um contra o outro mais de uma vez).
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Sistema FIDE (holandês) (C04.3)

Versão aprovada no 87º Congresso FIDE em Baku 2016
Termos e definições e Diretrizes de emparelhamento para programadores adicionado no 88º Congresso da FIDE em
Goynuk 2017.

UMA.

Observações introdutórias e definições Lista de

A.1

classificação inicial

Consulte C.04.2.B (Regras Gerais de Manuseio - Pedido inicial)

A.2

Ordem
Apenas para fins de emparelhamento, os jogadores são classificados em ordem de, respectivamente
uma.

Ponto

b.

números de emparelhamento atribuídos aos jogadores de acordo com a lista de classificação inicial e
modificações subsequentes, dependendo de possíveis entradas tardias ou ajustes de classificação

A.3

Grupos de pontuação e colchetes de emparelhamento

Um scoregroup é normalmente composto por (todos) os jogadores com a mesma pontuação. A única exceção é o
scoregroup especial "recolhido" definido em A.9.
Um suporte (emparelhamento) é um grupo de jogadores a serem emparelhados. É composto por jogadores oriundos de um
mesmo scoregroup (chamados de jogadores residentes) e por jogadores que permaneceram desemparelhados após o
emparelhamento da chave anterior.
Um colchete (emparelhamento) é homogêneo se todos os jogadores tiverem a mesma pontuação; caso contrário, é heterogêneo.

Um resto (colchete de emparelhamento) é um sub-colchete de um colchete heterogêneo, contendo alguns de seus jogadores
residentes (veja B.3 para mais detalhes).

A.4

Flutuadores e flutuadores
uma. Um downfloater é um jogador que permanece desemparelhado em uma chave e, portanto, é movido para a próxima
chave. Na faixa de destino, esses jogadores são chamados de "jogadores movidos para baixo" (abreviatura de MDPs).

b.

Depois de dois jogadores com pontuações diferentes terem jogado entre si em uma rodada, o jogador com
classificação mais alta recebe um downfloat, o inferior, um upfloat.

Um jogador que, por algum motivo, não joga uma rodada, também recebe um downfloat.
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A.5

Tchau
Ver C.04.1.c (Se o número de jogadores a serem emparelhados for ímpar, um jogador é desemparelhado. Este
jogador recebe um bye atribuído ao emparelhamento: nenhum adversário, nenhuma cor e tantos pontos quantos forem
recompensados por uma vitória, a menos que o os regulamentos do torneio indicam o contrário).

Diferenças e preferências de cores

A.6

A diferença de cor de um jogador é o número de jogos disputados com o branco menos o número de
jogos disputados com o preto por esse jogador.

A preferência de cor é a cor que o jogador deve receber no próximo jogo. Pode ser
determinado para cada jogador que jogou pelo menos um jogo.

uma. Uma preferência de cor absoluta ocorre quando a diferença de cor de um jogador é maior que +1 ou

menor que -1, ou quando um jogador tinha a mesma cor nas duas últimas rodadas que jogou. A
preferência é o branco quando a diferença de cor é menor que -1 ou quando os dois últimos jogos foram
disputados com o preto. A preferência é preta quando a diferença de cor é maior que +1 ou quando os
dois últimos jogos foram disputados com branco.

b.

Uma forte preferência de cor ocorre quando a diferença de cor de um jogador é +1 (preferência para preto)
ou -1 (preferência para branco).

c.

Uma preferência de cor suave ocorre quando a diferença de cor de um jogador é ero, a
preferência sendo alternar a cor em relação ao jogo anterior que ele jogou.

d.

Os jogadores que não jogaram nenhum jogo não têm preferência de cor (a preferência de seus oponentes é
concedida).

A.7

Artilheiros
Os artilheiros são jogadores que têm uma pontuação de mais de 50% da pontuação máxima possível ao
formar o par na rodada final do torneio.

A.8

Diferença de pontuação de emparelhamento (PSD)

O emparelhamento de um suporte é composto por pares e flotantes.
Sua diferença de pontuação de emparelhamento é uma lista de diferenças de pontuação (SD, veja abaixo),
classificada da mais alta para a mais baixa.

Para cada dupla de um par, o DP é definido como o valor absoluto da diferença entre as
pontuações dos dois jogadores que constituem a dupla.
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Para cada downfloater, o SD é definido como a diferença entre a pontuação do downfloater e um valor
artificial que é um ponto a menos que a pontuação do jogador com a classificação mais baixa da faixa
atual (mesmo quando isso produz um valor negativo).

Nota: O valor artificial definido acima foi escolhido de forma a ser estritamente menor que a pontuação mais
baixa do colchete e genérico o suficiente para trabalhar com diferentes sistemas de pontuação de pontuação e
na presença de colchetes inexistentes, vazios ou escassamente preenchidos que podem seguir o atual.

PSD (s) são comparados lexicograficamente (isto é, seus respectivos SD (s) são comparados um por
um, do primeiro ao último - nos primeiros SD (s) correspondentes que são diferentes, o menor define o
PSD inferior).

A.9

Perspectiva de pareamento redondo
O emparelhamento de uma rodada (chamado de emparelhamento de rodadas) está completo se todos os jogadores
(exceto no máximo um, que recebe o bye atribuído ao emparelhamento) tiverem sido emparelhados e os critérios
absolutos C1-C3 forem cumpridos.
Se for impossível completar um emparelhamento, o árbitro deverá decidir o que fazer. Caso contrário, o processo de
emparelhamento começa com o grupo de pontuação superior e continua colchete por colchete até que todos os
grupos de pontuação, em ordem decrescente, tenham sido usados e o emparelhamento redondo esteja completo.

No entanto, se, durante este processo, os downfloaters (possivelmente nenhum) produzidos pela chave
recém-emparelhada, juntamente com todos os jogadores restantes, não permitem a conclusão do emparelhamento da
rodada, uma rota de processamento diferente é seguida. O último suporte emparelhado é denominado Penultimate
Pairing Bracket (PPB). A pontuação de seus jogadores residentes é chamada de pontuação de "colapso". Todos os
jogadores com uma pontuação inferior à pontuação de recolhimento constituem o scoregroup especial "colapso"
mencionado em A.3.

O processo de emparelhamento é retomado com o novo emparelhamento do PPB. Seus flotadores, junto com os
jogadores do grupo de artilheiros colapsados, constituem o último colchete colapsado (CLB), cujo emparelhamento
irá completar o emparelhamento da rodada.

Nota: Independentemente do percurso seguido, a atribuição do emparelhamento-bye alocado (ver C.2)
faz parte do emparelhamento do último suporte.
A seção B descreve o processo de emparelhamento de um único suporte.

A seção C descreve todos os critérios que o emparelhamento de um colchete deve satisfazer. A seção E descreve as
regras de alocação de cores que determinam quais jogadores jogarão com as brancas.
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B

Processo de emparelhamento para

B.1

definições de parâmetros de colchetes
uma. M0

b.

é o número de MDP (s) proveniente do colchete anterior. Pode ser zero.

MaxPairs é o número máximo de pares que podem ser produzidos no suporte em consideração
(consulte C.5).
Nota: MaxPairs é geralmente igual ao número de jogadores dividido por dois e arredondado para baixo.
No entanto, se, por exemplo, M0 for maior que o número de jogadores residentes, MaxPairs será no
máximo igual ao número de jogadores residentes.

c.

M1 é o número máximo de MDP (s) que podem ser emparelhados no colchete (ver

C.6).

Nota: M1 é geralmente igual ao número de MDPs provenientes do colchete anterior, que pode
ser zero. Porém, se, por exemplo, M0 for maior que o número de jogadores residentes, M1 é no
máximo igual ao número de jogadores residentes.

Claro, M1 nunca pode ser maior que MaxPairs.

B.2

Subgrupos (composição original)
Para fazer o pareamento, cada colchete normalmente será dividido em dois subgrupos, chamados S1 e S2.

S1 inicialmente contém os jogadores N1 mais altos (classificados de acordo com A.2), onde N1 é M1 (em um
suporte heterogêneo) ou MaxPairs (caso contrário).
S2 contém inicialmente todos os jogadores residentes restantes.

Quando M1 é menor que M0, alguns MDPs não são incluídos em S1. Os MDPs excluídos (em número
de M0 - M1), que não estão em S1 nem em S2, são considerados no Limbo.

Nota: os jogadores no Limbo não podem ser emparelhados na chave e, portanto, são obrigados a flutuar duas
vezes.
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B.3

Preparação do candidato
Os jogadores de S1 são provisoriamente emparelhados com jogadores de S2, o primeiro de S1 com o
primeiro de S2, o segundo de S1 com o segundo de S2 e assim por diante.

Em um colchete homogêneo: os pares formados como explicado acima e todos os jogadores que permanecerem
desemparelhados (destinados a estar flutuando) constituem um candidato (emparelhamento).

Em um suporte heterogêneo: os pares formados como explicado acima correspondem M1 MDPs de S1 com
jogadores residentes M1 de S2. Isso é chamado de emparelhamento MDP. Os jogadores residentes restantes
(se houver) dão origem ao restante (ver A.3), que é então pareado com as mesmas regras usadas para uma
chave homogênea.

Nota: M1 às vezes pode ser zero. Nesse caso, S1 estará vazio e os MDP (s) estarão todos no
Limbo. Assim, o emparelhamento do suporte heterogêneo prosseguirá diretamente para o restante.

Um candidato (emparelhamento) para um colchete heterogêneo é composto por um MDP-Pairing
e um candidato para o restante. Todos os jogadores no Limbo estão fadados a fluir.

B.4

Avaliação do candidato
Se o candidato construído conforme mostrado em B.3 está em conformidade com todos os critérios absolutos e de
conclusão (de C.1 a C.4), e todos os critérios de qualidade de C.5 a

C.19 forem cumpridos, o candidato é denominado "perfeito" e é (imediatamente) aceito. Caso
contrário, aplique B.5 para encontrar um candidato perfeito; ou, se tal candidato não existir, aplique
B.8.

B.5

Ações quando o candidato não é perfeito

A composição de S1, Limbo e S2 deve ser alterada de forma que um candidato diferente
possa ser produzido.
Os artigos B.6 (para colchetes homogêneos e remanescentes) e B.7 (para colchetes
heterogêneos) definem a seqüência precisa em que as alterações devem ser aplicadas.

Após cada alteração, um novo candidato deve ser construído (ver B.3) e avaliado (ver

B.4).
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B.6

Alterações em colchetes homogêneos ou sobras
Altere a ordem dos jogadores em S2 com uma transposição (ver D.1). Se não houver mais
transposições de S2 disponíveis para o S1 atual, altere o S1 e S2 original (ver B.2) aplicando uma
troca de jogadores residentes entre S1 e S2 (ver D.2) e reordenando o S1 e S2 recém-formado de
acordo a A.2.

B.7

Alterações em colchetes heterogêneos

Operar no restante com as mesmas regras usadas para colchetes homogêneos (ver B.6).

Nota: Os subgrupos originais do restante, que serão usados em todo o processo de
emparelhamento do restante, são aqueles formados logo após o emparelhamento MDP. Eles são
chamados de S1R e S2R (para evitar qualquer confusão com os subgrupos S1 e S2 do braquete
heterogêneo completo).
Se não houver mais transposições e trocas disponíveis para S1R e S2R, altere a ordem dos jogadores
em S2 com uma transposição (ver D.1), formando um novo par de MDP e possivelmente um novo resto
(a ser processado como escrito acima) .

Se não houver mais transposições disponíveis para o S1 atual, altere, se possível (ou seja, se houver
um Limbo), o S1 e o Limbo originais (ver B.2), aplicando uma troca de MDPs entre S1 e o Limbo (ver
D. 3), reordenando o S1 recém-formado de acordo com A.2 e restaurando S2 à sua composição
original.

B.8

Ações quando não existe candidato perfeito

Escolha o melhor candidato disponível. Para tanto, considere que um candidato é melhor do que outro
se satisfizer melhor um critério de qualidade (C5-C19) de maior prioridade; ou, sendo todos os critérios
de qualidade igualmente satisfeitos, é gerado antes do outro na sequência dos candidatos (ver B.6 ou
B.7).
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C

Critérios de emparelhamento

Critérios Absolutos
Nenhum emparelhamento deve violar os seguintes critérios absolutos:

C.1

veja C.04.1.b ( Dois jogadores não devem jogar um contra o outro mais de uma vez)

C.2

consulte C.04.1.d ( Um jogador que já recebeu um bye atribuído ao emparelhamento, ou já obteve uma vitória

(desistência) devido a um adversário não ter aparecido a tempo, não receberá o bye atribuído ao
emparelhamento).

C.3

não-melhores ( ver A.7) com a mesma preferência de cor absoluta ( ver A6.a)
não deve atender ( ver C.04.1.f e C.04.1.g).

Critério de Conclusão
C.4

se o colchete atual é o PPB ( ver A.9): escolha o conjunto de downfloaters para completar o
par de rodadas.
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Critérios de Qualidade

Para obter o melhor emparelhamento possível para um suporte, cumpra o máximo possível com os seguintes critérios,
dados em prioridade decrescente:

C.5

maximizar o número de pares (equivalente a: minimizar o número de downfloaters).

C.6

minimizar o PSD (Isso basicamente significa: maximizar o número de MDP (s) emparelhados; e, na medida do
possível, emparelhar aqueles com as maiores pontuações).

C.7

se o colchete atual não for PPB nem CLB ( ver A.9): escolha o conjunto de flotadores
inferiores para primeiro maximizar o número de pares e depois minimizar o PSD ( ver C.5 e

C.6) no seguinte colchete (apenas no seguinte colchete).

C.8

minimizar o número de artilheiros ou oponentes de artilheiros que obtiveram uma diferença de cor maior
que +2 ou menor que -2.

C.9

Minimize o número de artilheiros ou oponentes dos artilheiros que obtêm a mesma cor três vezes
consecutivas.

C.10

minimizar o número de jogadores que não obtiveram sua preferência de cor. minimizar o número de

C.11

jogadores que não obtiveram sua preferência por cores fortes.

C.12

minimizar o número de jogadores que recebem o mesmo downfloat da rodada anterior.

C.13

Minimize o número de jogadores que recebem o mesmo upfloat da rodada anterior.

C.14

Minimize o número de jogadores que recebem o mesmo downfloat de duas rodadas anteriores.

C.15

Minimize o número de jogadores que recebem o mesmo upfloat de duas rodadas anteriores.

C.16

Minimize as diferenças de pontuação dos jogadores que recebem o mesmo downfloat da rodada anterior.

C.17

minimizar as diferenças de pontuação dos jogadores que recebem o mesmo upfloat da rodada anterior.

C.18

minimizar as diferenças de pontuação dos jogadores que receberam o mesmo downfloat de duas rodadas anteriores.

C.19

minimizar as diferenças de pontuação dos jogadores que receberam o mesmo upfloat de duas rodadas anteriores.
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D

Regras para a geração sequencial dos pares
Antes de qualquer transposição ou troca ocorrer, todos os jogadores na chave devem ser marcados com
números de sequência consecutivos entre colchetes (BSN para abreviar) representando sua respectiva ordem de
classificação (de acordo com A.2) na chave (ou seja

1, 2, 3, 4, ...).

D.1

Transposições em S2
Uma transposição é uma mudança na ordem dos BSNs (todos representando jogadores residentes) em S2.

Todas as transposições possíveis são classificadas em função do valor lexicográfico de seus primeiros
N1 BSN (s), onde N1 é o número de BSN (s) em S1 (os BSN (s) restantes de S2 são ignorados neste
contexto, porque representam jogadores destinados a constituir o restante no caso de um suporte
heterogêneo; ou obrigados a flutuar no caso de um suporte homogêneo - por exemplo, em um suporte
homogêneo de 11 jogadores, é 6-7-8-9-10, 6-7-8 -9-11, 6-7-8-10-11, ..., 6-11-10-9-8, 7-6-8-9-

10, ..., 11-10-9-8-7 (720 transposições); se o suporte for heterogêneo com dois MDPs, é: 3-4, 3-5,
3-6, ..., 3-11, 4-3, 4-5, ..., 11-10 (72 transposições )).

E cae

D.2

ee

b ac e

e a de (

um S1

S2 original)
Uma troca em colchetes homogêneos (também chamada de troca residente) é uma troca de dois grupos
de BSN (s) de tamanho igual (todos representando jogadores residentes) entre o S1 original e o S2
original.

Para classificar todas as possíveis trocas residentes, aplique as seguintes regras de
comparação entre duas trocas residentes na ordem especificada (ou seja, se uma regra não
discrimina duas trocas, passe para a próxima).

A prioridade vai para a troca ter:
uma. o menor número de BSN (s) trocados (por exemplo, trocar apenas um BSN é melhor do
que trocar dois).
b.

a menor diferença entre a soma dos BSN (s) movidos do S2 original para S1 e a soma dos
BSN (s) movidos do S1 original para S2 (por exemplo, em um suporte contendo onze
jogadores, trocar 6 por 4 é melhor do que trocar 8 por 5; da mesma forma, trocar 8 + 6 por 4
+ 3 é melhor do que trocar 9 + 8 por 5 + 4; e assim por diante).

c.

o maior BSN diferente entre aqueles movidos de S1 original para S2 (por exemplo, mover 5 de S1 para S2 é
melhor do que mover 4; da mesma forma, 5-2 é melhor que 4- 3; 5-4-1 é melhor que 5-3 -2; e assim por
diante).
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d. o menor BSN diferente entre aqueles movidos do S2 original para S1 (por exemplo, mover 6 de S2 para S1 é
melhor do que mover 7; da mesma forma, 6-9 é melhor do que 7-8; 6-7-10 é melhor do que 6-8 -9; e assim por
diante).

D.3

Exc ae

ee

ee

b ac e (

um S1

a L b)

Uma troca em um suporte heterogêneo (também chamado de troca MDP) é uma troca de dois
grupos de BSN (s) de tamanho igual (todos representando MDP (s)) entre o S1 original e o Limbo
original.

A fim de classificar todas as trocas MDP possíveis, aplique as seguintes regras de
comparação entre duas trocas MDP na ordem especificada (ou seja, se uma regra não
discrimina entre duas trocas, vá para a próxima) para os jogadores que estão no novo S1 após
a troca.

A prioridade vai para a troca que produz um S1 com:
uma. a maior pontuação diferente entre os jogadores representados por seu BSN (isso vem
automaticamente ao cumprir o critério C.6, que diz para minimizar o PSD de uma chave).

b. o valor lexicográfico mais baixo do (s) BSN (s) (classificado em ordem crescente).

Sempre que uma classificação foi estabelecida, qualquer aplicação do correspondente
Regra D.1, D.2 ou D.3, escolherá o próximo elemento na ordem de classificação.

E

Regras de alocação de cores

Cor inicial
É a cor determinada por sorteio antes do emparelhamento da primeira rodada. Para cada par se aplica
(com prioridade decrescente):
E.1

Conceda ambas as preferências de cores.

E.2

Conceda a preferência de cor mais forte. Se ambos forem absolutos (artilheiros, consulte A.7) conceder a diferença de
cor mais ampla ( consulte A.6).

E.3

Levando em consideração C.04.2.D.5, alterne as cores para a hora mais recente em que um
jogador tinha branco e outro preto.

E.4

Conceda a preferência de cor do jogador com melhor classificação.

E.5

Se o jogador com classificação mais alta tiver um número ímpar de emparelhamento, dê a ele a cor inicial; caso
contrário, dê a ele a cor oposta.
Observação: sempre considere as seções C.04.2.B / C (Pedido inicial / Entradas atrasadas) para o gerenciamento
adequado dos números de emparelhamento.
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Sistemas acelerados aprovados pela FIDE (C04.5)

Em torneios suíços com uma ampla variedade de forças de jogo (principalmente confiáveis), os resultados da (s) primeira (s)
rodada (s) são geralmente bastante previsíveis. Na primeira rodada, apenas uma pequena porcentagem dos jogos teve um
resultado diferente de "vencer para a parte mais forte". O mesmo pode acontecer novamente na segunda rodada. Pode-se
mostrar que, em torneios de título, isso pode impedir os jogadores de atingir as normas.

Um emparelhamento acelerado é uma variação dos emparelhamentos suíços em que as primeiras rodadas são
modificadas de forma a superar as já mencionadas fragilidades do sistema suíço, sem comprometer a
confiabilidade das classificações finais.
Não é apropriado projetar um sistema de emparelhamento inteiramente novo para aceleração, mas sim um sistema que funcione
junto com os sistemas de emparelhamento definidos pela FIDE existentes. Este resultado é normalmente alcançado
reorganizando os suportes de pontuação de alguma forma que não dependa apenas dos pontos que os jogadores marcaram. Por
exemplo, um dos métodos possíveis é adicionar os chamados "pontos virtuais" à pontuação de alguns jogadores com maior
pontuação (que são supostamente mais fortes) e, a partir de então, construir os suportes de pontuação com base na pontuação
total (pontuação real + pontos virtuais) .

Os capítulos a seguir descreverão os métodos que foram estatisticamente comprovados para cumprir os
objetivos mencionados. O Método de Aceleração de Baku é apresentado primeiro, pois foi o primeiro que, por
meio de análise estatística, se mostrou bom e estável (e também é fácil de explicar).

Outros métodos acelerados podem ser adicionados, desde que possam ser comprovados, por meio de análises
estatísticas, por obterem resultados melhores que os métodos já descritos ou, se sua eficácia for comparável, serem mais
simples.
A menos que seja explicitamente especificado de outra forma, cada método de aceleração descrito é aplicável a qualquer Swiss
Pairing System.
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Aceleração de Baku

1

Premissa

O Método de Aceleração de Baku é aplicável em qualquer torneio onde o sistema de pontuação padrão
(um ponto para uma vitória, meio ponto para um empate) é usado.

2

Divisão de Grupos Iniciais
Antes da primeira rodada, a lista de jogadores a serem emparelhados (devidamente ordenados) será dividida em
dois grupos, GA e GB. O primeiro grupo (GA) deve conter a primeira metade dos jogadores, arredondado para o
número par mais próximo. O segundo grupo (GB) deve conter todos os jogadores restantes.

Nota: por exemplo, se houver 161 jogadores no torneio, o número par mais próximo que compreende a
primeira metade dos jogadores (ou seja, 80,5) é 82. A fórmula 2 * Q (2 vezes Q), onde Q é o número de
jogadores divididos por 4 e arredondados para cima podem ser úteis no cálculo desse número - que,
além de ser o número de jogadores GA, é também o número de emparelhamento do último jogador GA.

3-

Entradas atrasadas

Se houver inscrições após a primeira rodada, esses jogadores serão acomodados na lista de pares de
acordo com C.04.2.B / C (Pedido inicial / Inscrições tardias). O último jogador do GA será o mesmo da
rodada anterior.

Nota 1:

Em tais circunstâncias, o número de emparelhamento do último jogador GA pode ser diferente

daquele definido de acordo com a Regra 2. Nota 2:

Após a primeira rodada, o GA pode conter um número ímpar de jogadores.

4-

Pontos virtuais
Antes de emparelhar as três primeiras rodadas, todos os jogadores em GA recebem um número de pontos (chamados
de pontos virtuais) igual a 1.

Esses pontos virtuais são reduzidos a 0,5 antes de emparelhar a quarta e a quinta rodada.

Nota: Consequentemente, nenhum ponto virtual é dado aos jogadores em GB ou a qualquer jogador após a
quinta rodada ter sido jogada.

5

Pontuação de emparelhamento
A pontuação de emparelhamento de um jogador (ou seja, o valor usado para definir os grupos de pontuação e
classificá-los internamente) é dada pela soma de sua pontuação na classificação e os pontos virtuais atribuídos a ele.

88

C HAPTER 6: FIDER ATINGS ( B02)
Regulamentos de Classificação FIDE (B02)
Em vigor a partir de 1º de julho de 2017

Aprovado pela Assembleia Geral de 1982, emendado pelas Assembleias Gerais de 1984 a 2016.

0

Introdução
Um jogo jogado no tabuleiro será classificado pela FIDE quando for realizado em um torneio registrado
pela FIDE e atender a todos os seguintes requisitos.

0.1 Os seguintes regulamentos devem ser alterados pela Assembleia Geral por recomendação da
Comissão de Qualificação (QC). Quaisquer alterações entrarão em vigor no dia 1 de julho do
ano seguinte à decisão da Assembleia Geral. Para torneios, tais mudanças se aplicarão aos
que começarem nessa data ou após.

0.2 Os torneios a serem classificados devem ser pré-registrados pela federação que será responsável pelo envio
dos resultados e taxas de classificação. O torneio e sua programação de jogo devem ser registrados uma
semana antes do início do torneio. O presidente do QC pode se recusar a registrar um torneio. Ele também
pode permitir que um torneio seja classificado, mesmo que tenha sido registrado menos de uma semana
antes do início do torneio. Os torneios onde as normas estarão disponíveis devem ser registrados com 30
dias de antecedência.

0.3 Todos os árbitros de um torneio classificado pela FIDE devem ser licenciados, caso contrário o torneio não será
classificado.

0.4 Relatórios de torneios para todos os eventos oficiais da FIDE e Continental devem ser enviados e
avaliados. O Árbitro Chefe é responsável pelos resultados apresentados.

0.5 A FIDE reserva-se o direito de não classificar um torneio específico. O organizador do torneio
tem o direito de apelar ao QC. Tal recurso deve ser feito dentro de sete dias da comunicação
da decisão.
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1

Taxa de jogo
1.1 Para que um jogo seja classificado, cada jogador deve ter os seguintes períodos mínimos para completar
todas as jogadas, assumindo que o jogo dure 60 jogadas.
Quando pelo menos um dos jogadores no jogo tem uma classificação de 2200 ou superior, cada jogador deve
ter um mínimo de 120 minutos.
Quando pelo menos um dos jogadores no jogo tem uma classificação de 1600 ou superior, cada jogador deve
ter um mínimo de 90 minutos.

Onde ambos os jogadores no jogo são avaliados abaixo de 1600, cada jogador deve ter um mínimo de
60 minutos.
1.2 Quando um certo número de movimentos é especificado no primeiro controle de tempo, deve ser de 40 movimentos.

1.3 Para que um jogo seja classificado na lista Rápida, cada jogador deve ter mais de dez minutos, mas menos de
sessenta minutos.
1.4 Para um jogo ser classificado na lista Blitz, cada jogador deve ter pelo menos cinco, mas não mais do que dez
minutos.

2

Leis a serem seguidas

2.1 O jogo deve ocorrer de acordo com as Leis do Xadrez da FIDE.

Tempo de jogo por dia

3-

3.1 Não deve haver mais de 12 horas de jogo em um dia. Isso é calculado com base em jogos que duram 60
movimentos, embora os jogos jogados em incrementos possam durar mais.

Duração do torneio:

4-

4.1 Para torneios, um período não superior a 90 dias, exceto:
4,11

Podem ser classificadas ligas que durem por um período superior a 90 dias.

4,12

O QC pode aprovar a classificação de torneios com duração superior a 90 dias.

4,13

Para torneios com duração superior a 90 dias, os resultados provisórios devem ser relatados
mensalmente.

5

Jogos Não Jogados

5.1 Quer ocorram por confisco ou por qualquer outro motivo, não são contabilizados. Qualquer jogo em que
ambos os jogadores tenham feito pelo menos uma jogada será avaliado.
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6

Composição do Torneio
6.1 Se um jogador não classificado marcar zero em seu primeiro torneio, sua pontuação e a dos oponentes contra ele serão
desconsideradas. Caso contrário, se um jogador não classificado tiver jogado jogos classificados, este resultado será
incluído no cálculo de sua classificação geral.

6.2 Em um torneio round robin, pelo menos um terço dos jogadores deve ser classificado. Sujeito a este
requisito,
6,21
6,22

Se o torneio tiver menos de 10 jogadores, pelo menos 4 devem ser classificados.

Em um torneio round-robin duplo com participantes não classificados, deve haver pelo menos 6 jogadores, 4
dos quais devem ser classificados.

6,23

Os campeonatos nacionais disputados em round robin serão avaliados se pelo menos 3 jogadores (ou 2
mulheres em eventos exclusivamente femininos) tiverem classificações oficiais da FIDE antes do início do
torneio.

6,3

Em um torneio suíço ou por equipe:

6,31

Para que o primeiro desempenho de um jogador sem classificação conte, ele deve marcar pelo menos ½
ponto.

6,32

Para jogadores classificados, apenas jogos contra oponentes classificados são contados.

6,4

No caso de um torneio round robin onde um ou mais jogos não são jogados, os resultados do
torneio devem ser relatados para classificação como se fosse um torneio do sistema suíço.

6,5

Quando uma partida termina em um número específico de jogos, aqueles disputados depois que um jogador
venceu não serão avaliados.

6,6

7

Partidas em que um ou ambos os jogadores não tenham classificação não serão classificadas.

Lista oficial de classificação da FIDE

7.1 No primeiro dia de cada mês, o QC deve preparar uma lista que incorpora o jogo classificado durante o
período de classificação na lista anterior. Isso deve ser feito usando a fórmula do sistema de classificação.

7,11

O período de classificação (para novos jogadores, consulte 7.14) é o período em que uma determinada lista
de classificação é válida.

A lista de classificação agora aparece no último dia do mês anterior. No entanto, ela não tem efeito até a data determinada,
por exemplo, um torneio que começa em 31 de janeiro não pode usar a lista de fevereiro.

7,12

Os seguintes dados serão mantidos em relação a cada jogador cuja classificação é de pelo menos
1000 na lista atual:
Título da FIDE, Federação, Classificação Atual, Número de ID, Número de jogos avaliados no período
de classificação, Data de Nascimento, Sexo e o valor atual de K para o jogador.
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7,13

A data de encerramento dos torneios de uma lista é 3 dias antes da data da lista; os torneios que
terminam antes ou nesse dia podem ser classificados na lista.

Os eventos oficiais da FIDE podem ser classificados na lista mesmo se terminarem no último dia antes da
data da lista.

7,14

Uma classificação para um jogador novo na lista deve ser publicada apenas se atender aos seguintes
critérios:

7.14a

Se com base nos resultados obtidos em 6.3, um mínimo de 5 jogos.

7.14b

Se com base nos resultados obtidos em 6.4, um mínimo de 5 jogos jogados contra adversários
classificados.

7.14c

A condição de um mínimo de 5 jogos não precisa ser cumprida em um torneio. Os resultados de
outros torneios disputados em períodos consecutivos de classificação de não mais de 26 meses
são agrupados para obter a classificação inicial.

7,14d

A avaliação é de pelo menos 1000.

7.14e

A classificação é calculada usando todos os seus resultados como se fossem jogados em um torneio (não
é publicada até que ele tenha jogado pelo menos 5 jogos) usando todos os dados de classificação
disponíveis.

7,2

Jogadores que não devem ser incluídos na lista:

7,21

Os jogadores cujas classificações caem abaixo de 1000 são listados na próxima lista como 'excluídos'.
Depois disso, eles são tratados da mesma maneira que qualquer outro jogador não classificado.

7,22

Os jogadores com títulos sem classificação são publicados em uma lista separada, simultaneamente com a
lista de jogadores classificados.

7,23

Jogadores inativos são considerados classificados de acordo com sua classificação publicada mais
recentemente para fins de classificação e resultados de títulos.

7.23a

Um jogador é considerado inativo se ele não jogar nenhum jogo classificado em um período de um
ano.

7,23b

Um jogador recupera sua atividade se jogar pelo menos um jogo classificado em um período e, então,
for listado na lista seguinte.
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8

O funcionamento do Sistema de Classificação FIDE

O sistema de classificação FIDE é um sistema numérico em que as pontuações fracionárias são convertidas em diferenças
de classificação e vice-versa. Sua função é produzir informações de medição científica da melhor qualidade estatística.

8,1

A escala de classificação é arbitrária com um intervalo de classe definido em 200 pontos. As tabelas a
seguir mostram a conversão da pontuação fracionária 'p' em diferença de classificação 'dp'. Para uma
pontuação de zero ou 1,0, o dp é necessariamente indeterminado, mas é mostrado teoricamente como
800. A segunda tabela mostra a conversão da diferença na classificação 'D' em probabilidade de
pontuação 'PD' para o jogador com maior 'H' e menor 'L', respectivamente . Assim, as duas tabelas são
efetivamente imagens espelhadas.

8.1a
p

A tabela de conversão da pontuação fracionária, p, em diferenças de classificação, dp

dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

1.0

800

. 83

273

. 66

117

. 49

-7

. 32

- 133

. 15

- 296

. 99

677

. 82

262

. 65

110

. 48

- 14

. 31

- 141

. 14

- 309

. 98

589

. 81

251

. 64

102

. 47

- 21

. 30

- 149

. 13

- 322

. 97

538

. 80

240

. 63

95

. 46

- 29

. 29

- 158

. 12

- 336

. 96

501

. 79

230

. 62

87

. 45

- 36

. 28

- 166

. 11

- 351

. 95

470

. 78

220

. 61

80

. 44

- 43

. 27

- 175

. 10

- 366

. 94

444

. 77

211

. 60

72

. 43

- 50

. 26

- 184

. 09

- 383

. 93

422

. 76

202

. 59

65

. 42

- 57

. 25

- 193

. 08

- 401

. 92

401

. 75

193

. 58

57

. 41

- 65

. 24

- 202

. 07

- 422

. 91

383

. 74

184

. 57

50

. 40

- 72

. 23

- 211

. 06

- 444

. 90

366

. 73

175

. 56

43

. 39

- 80

. 22

- 220

. 05

- 470

. 89

351

. 72

166

. 55

36

. 38

- 87

. 21

- 230

. 04

- 501

. 88

336

. 71

158

. 54

29

. 37

- 95

. 20

- 240

. 03

- 538

. 87

322

. 70

149

. 53

21

. 36

- 102,19

- 251

. 02

- 589

. 86

309

. 69

141

. 52

14

. 35

- 110,18

- 262

. 01

- 677

. 85

296

. 68

133

. 51

7

. 34

- 117,17

- 273

. 00

- 800

. 84

284

. 67

125

. 50

0

. 33

- 125,16

- 284

8.1b

Tabela de conversão da diferença na classificação, D, em probabilidade de pontuação PD, para o jogador
mais alto, H, e o mais baixo, L, jogador classificado, respectivamente

D
Rtg Dif

PD
H

D

PD

D

PD

D

PD

eu

Rtg Dif

H

Rtg Dif

H

eu

Rtg Dif

H

0-3

. 50

. 50

92-98

. 63

. 37

198-206

. 76

. 24

345-357

. 89

. 11

eu

eu

4-10

. 51

. 49

99-106

. 64

. 36

207-215

. 77

. 23

358-374

. 90

. 10

11-17

. 52

. 48

107-113

. 65

. 35

216-225

. 78

. 22

375-391

. 91

. 09

18-25

. 53

. 47

114-121

. 66

. 34

226-235

. 79

. 21

392-411

. 92

. 08

26-32

. 54

. 46

122-129

. 67

. 33

236-245

. 80

. 20

412-432

. 93

. 07

33-39

. 55

. 45

130-137

. 68

. 32

246-256

. 81

. 19

433-456

. 94

. 06

40-46

. 56

. 44

138-145

. 69

. 31

257-267

. 82

. 18

457-484

. 95

. 05

47-53

. 57

. 43

146-153

. 70

. 30

268-278

. 83

. 17

485-517

. 96

. 04

54-61

. 58

. 42

154-162

. 71

. 29

279-290

. 84

. 16

518-559

. 97

. 03

62-68

. 59

. 41

163-170

. 72

. 28

291-302

. 85

. 15

560-619

. 98

. 02

69-76

. 60

. 40

171-179

. 73

. 27

303-315

. 86

. 14

620-735

. 99

. 01

77-83

. 61

. 39

180-188

. 74

. 26

316-328

. 87

. 13

> 735

1.0

. 00

84-91

. 62

. 38

189-197

. 75

. 25

329-344

. 88

. 12
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8,2

Determinando a Classificação 'Ru' em um determinado evento de um jogador anteriormente não
classificado.

8,21

Se um jogador não classificado marcar zero em seu primeiro evento, sua pontuação será desconsiderada.
Primeiro, determine a classificação média de sua competição 'Rc'.

(a) Em um torneio suíço ou de equipes: esta é simplesmente a classificação média de seus oponentes.

(b) Os resultados de jogadores classificados e não classificados em um torneio round-robin são
levados em consideração. Para jogadores não classificados, a classificação média da competição
'Rc' também é a média do torneio 'Ra' determinada da seguinte forma:

(i) Determine a classificação média dos jogadores avaliados como 'Rar'.

(ii) Determine p para cada um dos jogadores avaliados contra todos os seus oponentes.

Em seguida, determine dp para cada um desses jogadores. Em
seguida, determine a média desses dp = 'dpa'. (iii) 'n' é o número
de oponentes.

Ra = Rar - dpa xn / (n + 1)

8,22

Se ele marcar 50%, então Ru = Ra

8,23

Se ele marcar mais de 50%, então Ru = Ra + 20 para cada meio ponto marcado acima de 50%

8,24

Se ele marcar menos de 50% em um torneio suíço ou de equipes: Ru = Ra + dp Se ele marcar

8,25

menos de 50% em um round robin: Ru = Ra + dp xn / (n + 1).

8,3

O Rating Rn que deve ser publicado para um jogador não classificado anteriormente é então determinado
como se o novo jogador tivesse jogado todos os seus jogos até agora em um torneio. A classificação
inicial é calculada usando a pontuação total contra todos os oponentes. É arredondado para o número
inteiro mais próximo.

8,4

Se um jogador não classificado receber uma classificação publicada antes de um torneio específico no qual
ele jogou ser classificado, então ele é classificado como um jogador classificado com sua classificação
atual, mas na classificação de seus oponentes ele é considerado um jogador não classificado.
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8,5

Determinar a mudança de classificação para um jogador classificado

8,51

Para cada jogo disputado contra um jogador classificado, determine a diferença na classificação
entre o jogador e seu oponente, D.

8,52

Se o oponente não tiver classificação, a classificação será determinada no final do evento. Isso
se aplica apenas a torneios round-robin. Em outros torneios, os jogos contra oponentes não
avaliados não são avaliados.

8,53

As classificações provisórias de jogadores sem classificação obtidas em torneios anteriores são
ignoradas.

8,54

Uma diferença na classificação de mais de 400 pontos deve ser contada para fins de classificação
como se fosse uma diferença de 400 pontos.

8,55

(a) Use a tabela 8.1 (b) para determinar a probabilidade de pontuação do jogador PD (b) R =
pontuação PD. Para cada jogo, a pontuação é 1, 0,5 ou 0.

(c)

8,56

RK = a mudança de classificação para um torneio de kimono ou período de classificação.

K é o coeficiente de desenvolvimento.
K = 40 para um jogador novo na lista de classificação até que tenha concluído eventos com pelo menos 30
jogos.
K = 20 enquanto a classificação do jogador permanecer abaixo de 2.400.
K = 10 quando a classificação publicada de um jogador atinge 2.400 e permanece nesse nível
subsequentemente, mesmo se a classificação cair abaixo de 2.400.
K = 40 para todos os jogadores até seu 18º aniversário, desde que sua classificação permaneça abaixo de
2300.

Se o número de jogos (n) para um jogador em qualquer lista para um período de classificação
multiplicado por K (conforme definido acima) exceder 700, então K será o maior número inteiro
tal que K xn não exceda 700.

8,57

A mudança de classificação é arredondada para o número inteiro mais próximo. 0,5 é arredondado para
cima (se a mudança é positiva ou negativa).

8,58

Determinando as avaliações em um torneio round-robin.
Onde jogadores não classificados participam, suas classificações são determinadas por um processo de
iteração. Essas novas classificações são então usadas para determinar a mudança de classificação para os
jogadores classificados.
Em seguida, o R para cada um dos jogadores classificados para cada jogo é determinado usando Ru
(novo) como se fosse uma classificação estabelecida.
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9

Procedimentos de Relatório

9,1

O Árbitro Chefe de um torneio registrado pela FIDE deve fornecer o relatório do
torneio (arquivo TRF) dentro de 7 dias após o final do torneio para o Rating Officer
da federação onde o torneio ocorreu. O Oficial de Classificação será responsável
por enviar o arquivo TRF ao Servidor de Classificação da FIDE em até 30 dias
após o final do torneio.

9,2

Os resultados de todas as competições internacionais devem ser submetidos para classificação, a menos
que os convites originais tenham deixado claro que o evento não seria classificado pela FIDE. O árbitro
principal também deve anunciar isso aos jogadores antes do início do torneio.

9,3

Cada federação nacional designará um oficial para coordenar e agilizar as questões de
qualificação e classificação. Seu nome e dados devem ser informados à Secretaria da FIDE.

10

Monitoramento da operação do sistema de classificação

10,1

Uma das funções do Congresso é estabelecer as políticas sob as quais os títulos e classificações
da FIDE são atribuídos. A função do sistema de classificação é produzir informações de medição
científica da melhor qualidade estatística para permitir ao Congresso conceder títulos iguais para
proficiências iguais de jogadores. Portanto, o sistema de classificação deve ser cientificamente
mantido e ajustado de forma adequada tanto no curto quanto no longo prazo.

10,2

A escala de classificação é arbitrária e em aberto. Assim, apenas as diferenças nas classificações
têm significância estatística em termos de probabilidade. Portanto, se a composição do pool de
classificação da FIDE mudar, a escala de classificação pode variar em relação à verdadeira
proficiência dos jogadores. É um objetivo principal garantir a integridade do sistema, de modo que
classificações de mesmo valor de ano para ano representem a mesma proficiência de jogo.

10,3

Parte das responsabilidades do Administrador do Sistema de Classificação é detectar qualquer desvio na
escala de classificação.

11

Os requisitos para o Administrador do Sistema de Classificação FIDE

11,1

Um conhecimento suficiente da teoria da probabilidade estatística conforme ela se aplica a
medições nas ciências físicas e comportamentais.

11,2

Capacidade de projetar as pesquisas descritas em 12.3; interpretar os resultados das
pesquisas; e recomendar à Comissão de Qualificação as medidas necessárias para
preservar a integridade do sistema de classificação.

11,3

Ser capaz de aconselhar e auxiliar qualquer federação membro da FIDE no estabelecimento de um
sistema de classificação nacional.

11.4 Para exibir um nível de objetividade comparável ao de um Árbitro FIDE.
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12

Alguns comentários sobre o sistema de classificação

12,1

A fórmula a seguir dá uma boa aproximação às tabelas 8.1a e
8.1b.
P = 1 / (1 + 10 -D / 400). No entanto, as tabelas são usadas conforme mostrado.

12,2

As tabelas 8.1ae 8.1b são usadas precisamente como mostrado, nenhuma extrapolação é feita para
estabelecer um terceiro algarismo significativo.

12,3

K é usado como uma influência estabilizadora no sistema. Quando K = 10, a classificação
muda em aproximadamente 70 jogos; K = 20, são 35 jogos; K = 40, são 18 jogos.

12,4

13

O sistema foi desenvolvido para permitir que os jogadores verifiquem suas classificações prontamente.

Inclusão na lista de classificação

13,1

Para ser incluído nas Listas de Classificação FRL ou FIDE Rapid / Blitz, um jogador deve
estar registrado em uma federação nacional de xadrez que seja membro da FIDE. A
Federação não deve ser temporariamente ou permanentemente excluída da associação.

13,2

É responsabilidade das Federações nacionais informar à FIDE se os jogadores não devem ser
incluídos na FRL.

13,3

Qualquer jogador excluído da lista de classificação por não conseguir se tornar membro de
uma federação nacional, pode solicitar à FIDE uma dispensa especial para ser incluído na
lista.

Um torneio enviado à FIDE que tenha um jogador sem FIN não será classificado pela FIDE.
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CAPÍTULO 7: Regulamentos de classificação FIDE Rapid e Blitz (B02)

Neste capítulo, as diferenças com as regras de classificação padrão são destacadas.

Em vigor a partir de 1º de julho de 2018

Aprovado pela Assembleia Geral de 1982, alterado pelas Assembleias Gerais e Conselhos
Executivos de 1984 a 2017

Introdução

0

Um jogo jogado no tabuleiro será classificado pela FIDE quando for realizado em um torneio registrado pela
FIDE e atender a todos os seguintes requisitos.
0,1

Os seguintes regulamentos devem ser alterados pela Assembleia Geral mediante
recomendação da Comissão de Qualificação (QC). Quaisquer alterações entrarão em vigor
no dia 1 de julho do ano seguinte à decisão da Assembleia Geral. Para torneios, tais
mudanças se aplicarão aos que começarem nessa data ou após.

0,2

Os torneios a serem avaliados devem ser pré-registrados pela federação, que será responsável
pelo envio dos resultados e taxas de classificação. O torneio e sua programação de jogo devem
ser registrados três dias antes do início do torneio. O presidente do QC pode se recusar a
registrar um torneio. Ele também pode permitir que um torneio seja classificado, mesmo que
tenha sido registrado menos de três dias antes do início do torneio. Os torneios onde as normas
estarão disponíveis devem ser registrados com 30 dias de antecedência.

0,3

Todos os árbitros de um torneio classificado pela FIDE devem ser licenciados, caso contrário, o torneio não será
classificado.

0,4

Relatórios de torneios para todos os eventos oficiais da FIDE e Continental devem ser enviados e
avaliados. O Árbitro Chefe é responsável pelos resultados apresentados.

0,5

A FIDE reserva-se o direito de não classificar um torneio específico. O organizador do
torneio tem o direito de apelar ao QC. Tal recurso deve ser feito dentro de sete dias da
comunicação da decisão.

1

Taxa de jogo

1,1

Para que um jogo seja classificado, cada jogador deve ter os seguintes períodos mínimos para
completar todas as jogadas:
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x

para um jogo rápido, todos os movimentos devem ser feitos em um tempo fixo de mais de 10
minutos, mas menos de 60 minutos para cada jogador; ou o tempo alocado + 60 vezes qualquer
incremento é de mais de 10 minutos, mas menos de 60 minutos para cada jogador;

x

para um jogo de blitz todos os movimentos devem ser feitos em um tempo fixo de mais de 3
minutos, mas não mais de 10 minutos para cada jogador; ou o tempo alocado + 60 vezes qualquer
incremento é de mais de 3 minutos, mas não mais de 10 minutos para cada jogador.

Um jogo jogado com um tempo fixo de 6 minutos e um incremento de 5 segundos é um jogo rápido (6 minutos + 60 x 5
segundos = 6 + 5 minutos = 11 minutos), pois dura mais de 10 minutos, mas menos de 60.

Um jogo jogado com um tempo fixo de 25 minutos e um incremento de 10 segundos é um jogo rápido (25 + 10 =
35), pois dura mais de 10 minutos, mas menos de 60.
Um jogo jogado com um tempo fixo de 40 minutos e um incremento de 20 segundos é um jogo padrão (40 + 20 =
60), pois tem 60 minutos e é muito longo para o Rapid.

Um jogo jogado com um tempo fixo de 7 minutos e um incremento de 3 segundos é um jogo Blitz (7 + 3 = 10),
pois é o tempo máximo permitido de 10 minutos.
1,2

Jogos em que ambos os jogadores têm tempos de jogo diferentes não são avaliados.

Um jogo de Armagedom não pode ser classificado porque cada jogador tem um tempo diferente para o jogo. Jogos com handicap
de tempo para qualquer um dos jogadores também não podem ser avaliados.

2

Leis a serem seguidas

2,1

O jogo deve ocorrer de acordo com as Leis do Xadrez da FIDE.

Número de rodadas por dia

3-

3,1

O número máximo de rodadas por dia é: para jogos
rápidos, 15 rodadas por dia
para blitz 30 rodadas por dia.

Duração do torneio

4-

4,1

Para torneios, um período não superior a 30 dias, mas o Presidente do QC pode dar aprovação
prévia para torneios de duração mais longa.
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5

Jogos Não Jogados

5,1

Se isso ocorrer por causa de confisco ou qualquer outro motivo, eles não são contados. Qualquer jogo em que
ambos os jogadores tenham feito pelo menos uma jogada será avaliado.

6

Composição do Torneio
6,1

Se um jogador não classificado marcar zero ou meio ponto em seu primeiro torneio, sua pontuação e a de seus
oponentes contra ele serão desconsideradas. Caso contrário, se um jogador não classificado tiver jogado jogos
classificados, este resultado será incluído no cálculo de sua classificação geral.

Observe que isso é diferente da classificação dos jogos padrão, onde um jogador que marcar meio ponto
terá o torneio incluído no cálculo de sua classificação geral. Observe que a menção ao meio ponto não é
repetida no artigo 8.21 abaixo.
Um jogador com uma classificação Padrão terá essa classificação usada para o cálculo de sua primeira classificação Rapid ou
Blitz. Veja 8.22.

Em um torneio round robin, pelo menos um terço dos jogadores deve ser classificado. Sujeito a este

6,2

requisito,
6.21 Se o torneio tiver menos de 10 jogadores, pelo menos 4 devem ser avaliados.
6.22 Em um torneio round-robin duplo com participantes não classificados, deve haver pelo menos 6 jogadores,
4 dos quais devem ser classificados.

6,3

Dentro
um torneio suíço ou por equipe:

6,31

Para que o primeiro desempenho de um jogador sem classificação conte, ele deve marcar pelo menos 1
ponto.

6,32
6,4

Para jogadores classificados, apenas jogos contra oponentes classificados são contados.

No caso de um torneio round robin onde um ou mais jogos não são jogados, os resultados do
torneio devem ser relatados para classificação como se fosse um torneio do sistema suíço.

6,5

Quando uma partida termina um número específico de jogos, aqueles disputados depois que um jogador
venceu não serão avaliados, se a partida foi agendada para mais de 8 jogos.

6,6

Partidas em que um ou ambos os jogadores não tenham classificação não serão classificadas.
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7

Listas oficiais de classificação rápida e blitz da FIDE

7,1

No primeiro dia de cada mês, o QC deve preparar listas que incorporam o jogo classificado durante o
período de classificação nas listas anteriores. Isso deve ser feito usando a fórmula do sistema de
classificação.
7.11 O período de classificação (para novos jogadores, consulte 7.14) é o período em que uma determinada lista de
classificação é válida.

7,12

Os seguintes dados serão mantidos em relação a cada jogador cuja classificação é de pelo menos
1000 na lista atual:
Título da FIDE, Federação, Classificação Atual, Número de ID, Número de jogos avaliados no período
de classificação, Data de Nascimento, Sexo e o valor atual de K para o jogador.

7,13

A data de encerramento dos torneios de uma lista é 3 dias antes da data da lista; os torneios que
terminam antes ou nesse dia podem ser classificados na lista.
Os eventos oficiais da FIDE podem ser classificados na lista mesmo se terminarem no último dia antes da
data da lista.

7,14

Uma classificação para um jogador novo na lista deve ser publicada apenas se atender aos seguintes
critérios:

7.14a

Se com base nos resultados obtidos em 6.2, um mínimo de 5 jogos.

7.14b

Se baseado em resultados obtidos em 6.3, um mínimo de 5 jogos jogados contra adversários
classificados.

7.14c

A condição de um mínimo de 5 jogos não precisa ser cumprida em um torneio. Os resultados de
outros torneios disputados em períodos consecutivos de classificação de não mais de 26 meses
são agrupados para obter a classificação inicial.

7.14d A classificação é de pelo menos 1000.

7.14e A classificação é calculada usando todos os seus resultados como se fossem jogados em um
torneio (não é publicada até que ele tenha jogado pelo menos 5 jogos) usando todos os dados de
classificação disponíveis.

7,2

Jogadores que não devem ser incluídos na lista:
7.21 Jogadores cujas classificações caem abaixo de 1000 na lista rápida ou na lista de blitz são listados na próxima
lista como 'excluídos' dessa lista. Depois disso, eles são tratados da mesma maneira que qualquer outro
jogador não classificado.

7,22

Os jogadores com títulos sem classificação são publicados em uma lista separada, simultaneamente com a
lista de jogadores classificados.
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7,23

Jogadores inativos são considerados classificados de acordo com sua classificação publicada mais
recentemente para fins de classificação.

7.23a

Um jogador é considerado inativo se ele não jogar nenhum jogo classificado em um período de
um ano. Um jogador pode estar ativo na lista rápida ou blitz e inativo na outra lista.

7,23b

Um jogador recupera sua atividade para a respectiva lista se jogar pelo menos um jogo classificado
em um período e for listado na lista seguinte.
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8

O funcionamento do Sistema de Classificação FIDE para classificações Rapid e Blitz

O sistema de classificação FIDE é um sistema numérico em que as pontuações fracionárias são convertidas em
diferenças de classificação e vice-versa. Sua função é produzir informações de medição científica da melhor
qualidade estatística.
8,1

A escala de classificação é arbitrária com um intervalo de classe definido em 200 pontos. As tabelas a seguir
mostram a conversão da pontuação fracionária 'p' em diferença de classificação 'dp'. Para uma pontuação de
zero ou 1,0, o dp é necessariamente indeterminado, mas é mostrado teoricamente como 800. A segunda tabela
mostra a conversão da diferença na classificação 'D' em probabilidade de pontuação 'PD' para o jogador com
maior 'H' e menor 'L', respectivamente . Assim, as duas tabelas são efetivamente imagens espelhadas.

8.1a

A tabela de conversão da pontuação fracionária, p, em diferenças de classificação, dp
p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

1.0

800

. 83

273

. 66

117

. 49

-7

. 32

- 133

. 15

- 296

. 99

677

. 82

262

. 65

110

. 48

- 14

. 31

- 141

. 14

- 309

. 98

589

. 81

251

. 64

102

. 47

- 21

. 30

- 149

. 13

- 322

. 97

538

. 80

240

. 63

95

. 46

- 29

. 29

- 158

. 12

- 336

. 96

501

. 79

230

. 62

87

. 45

- 36

. 28

- 166

. 11

- 351

. 95

470

. 78

220

. 61

80

. 44

- 43

. 27

- 175

. 10

- 366

. 94

444

. 77

211

. 60

72

. 43

- 50

. 26

- 184

. 09

- 383

. 93

422

. 76

202

. 59

65

. 42

- 57

. 25

- 193

. 08

- 401

. 92

401

. 75

193

. 58

57

. 41

- 65

. 24

- 202

. 07

- 422

. 91

383

. 74

184

. 57

50

. 40

- 72

. 23

- 211

. 06

- 444

. 90

366

. 73

175

. 56

43

. 39

- 80

. 22

- 220

. 05

- 470

. 89

351

. 72

166

. 55

36

. 38

- 87

. 21

- 230

. 04

- 501

. 88

336

. 71

158

. 54

29

. 37

- 95

. 20

- 240

. 03

- 538

. 87

322

. 70

149

. 53

21

. 36

- 102,19

- 251

. 02

- 589

. 86

309

. 69

141

. 52

14

. 35

- 110,18

- 262

. 01

- 677

. 85

296

. 68

133

. 51

7

. 34

- 117,17

- 273

. 00

- 800

. 84

284

. 67

125

. 50

0

. 33

- 125,16

- 284

8.1b Tabela de conversão da diferença na classificação, D, em probabilidade de pontuação PD, para o jogador
mais alto, H, e o mais baixo, L, respectivamente.
D
Rtg Dif

PD
H

D
eu

PD

Rtg Dif

H

D
eu

PD

Rtg Dif

H

D

PD

eu

Rtg Dif

H

eu

0-3

. 50

. 50

92-98

. 63

. 37

198-206

. 76

. 24

345-357

. 89

. 11

4-10

. 51

. 49

99-106

. 64

. 36

207-215

. 77

. 23

358-374

. 90

. 10

11-17

. 52

. 48

107-113

. 65

. 35

216-225

. 78

. 22

375-391

. 91

. 09

18-25

. 53

. 47

114-121

. 66

. 34

226-235

. 79

. 21

392-411

. 92

. 08

26-32

. 54

. 46

122-129

. 67

. 33

236-245

. 80

. 20

412-432

. 93

. 07

33-39

. 55

. 45

130-137

. 68

. 32

246-256

. 81

. 19

433-456

. 94

. 06

40-46

. 56

. 44

138-145

. 69

. 31

257-267

. 82

. 18

457-484

. 95

. 05

47-53

. 57

. 43

146-153

. 70

. 30

268-278

. 83

. 17

485-517

. 96

. 04

54-61

. 58

. 42

154-162

. 71

. 29

279-290

. 84

. 16

518-559

. 97

. 03

62-68

. 59

. 41

163-170

. 72

. 28

291-302

. 85

. 15

560-619

. 98

. 02

69-76

. 60

. 40

171-179

. 73

. 27

303-315

. 86

. 14

620-735

. 99

. 01

77-83

. 61

. 39

180-188

. 74

. 26

316-328

. 87

. 13

> 735

1.0

. 00

84-91

. 62

. 38

189-197

. 75

. 25

329-344

. 88

. 12
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8,2

Determinando a Classificação 'Ru' em um determinado evento de um jogador anteriormente não classificado.

8.21 Se um jogador não classificado pontuar zero em seu primeiro evento, sua pontuação é desconsiderada.

Primeiro, determine a classificação média de sua competição 'Rc'. (a) Em um torneio suíço ou
de equipes: esta é simplesmente a classificação média de seus oponentes.
(b) Os resultados de jogadores classificados e não classificados em um torneio round-robin são
levados em consideração. Para jogadores não classificados, a classificação média da competição
'Rc' também é a média do torneio 'Ra' determinada da seguinte forma:

(i) Determine a classificação média dos jogadores avaliados como 'Rar'. (ii) Determine p para cada um
dos jogadores avaliados contra todos os seus oponentes. Em seguida, determine dp para cada um
desses jogadores.

Em seguida, determine a média desses dp = 'dpa'. (iii) 'n' é o
número de oponentes.
Ra = Rar - dpa xn / (n + 1)

8,22

Se um jogador não classificado tem uma classificação padrão no início de um torneio rápido ou blitz, sua
classificação padrão é usada para o cálculo da classificação. Esse jogador é considerado classificado.

8,23

Se ele marcar 50%, então Ru = Ra

8,24

Se ele marcar mais de 50%, então Ru = Ra + 10 para cada meio ponto marcado acima de 50%

8,25

Se ele marcar menos de 50% em um torneio suíço ou de equipes: Ru = Ra + dp Se ele marcar

8,26

menos de 50% em um round robin: Ru = Ra + dp xn / (n + 1).

8,3

O Rating Rn que deve ser publicado para um jogador não classificado anteriormente é então determinado como
se o novo jogador tivesse jogado todos os seus jogos até agora em um torneio. A classificação inicial é
calculada usando a pontuação total contra todos os oponentes. É arredondado para o número inteiro mais
próximo.

8,4

Se um jogador não classificado receber uma classificação publicada antes de um torneio específico no qual ele
jogou ser classificado, então ele é classificado como um jogador classificado com sua classificação atual, mas na
classificação de seus oponentes ele é considerado um jogador não classificado.

8,5

Determinar a mudança de classificação para um jogador classificado

8.51 Para cada jogo jogado contra um jogador classificado, determine a diferença na classificação entre
o jogador e seu oponente, D.

8,52

Se o oponente não tiver classificação, a classificação será determinada no final do evento. Isso
se aplica apenas a torneios round-robin. Em outros torneios, os jogos contra oponentes não
avaliados não são avaliados.
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8.53 As classificações provisórias de jogadores sem classificação obtidas em torneios anteriores são
ignoradas.
8.54 Uma diferença na classificação de mais de 735 pontos será contada para fins de classificação como se
fosse uma diferença de 735 pontos.

8,55

(a) Use a tabela 8.1 (b) para determinar a probabilidade de pontuação do jogador PD (b) R = pontuação

PD. Para cada jogo, a pontuação é 1, 0,5 ou 0.
(c)

8,56

RK = a mudança de classificação para um determinado torneio ou período de classificação.

K é o coeficiente de desenvolvimento.
K = 20 para um jogador que jogou 35 jogos ou menos em um período de classificação. K = 700 / n para
jogadores que jogaram mais de 35 jogos avaliados em um período de classificação, aqui n é o número
de jogos avaliados por este jogador. K é sempre arredondado para baixo.

K de um jogador

fator é calculado de uma maneira diferente para jogos Blitz e Rapid (K = 20

para todos que jogam 35 jogos ou menos no mês) do que para jogos padrão. Isso reflete a
possibilidade de jogar muitos mais jogos em um período de classificação.
8,57 A mudança de classificação é arredondada para o número inteiro mais próximo. 0,5 é arredondado para cima (se
a mudança é positiva ou negativa).

8,58

Determinando as avaliações em um torneio round-robin.
Onde jogadores não classificados participam, suas classificações são determinadas por um processo de
iteração. Essas novas classificações são então usadas para determinar a mudança de classificação para os
jogadores classificados.
Em seguida, o R para cada um dos jogadores classificados para cada jogo é determinado usando Ru
(novo) como se fosse uma classificação estabelecida.

9

Procedimentos de Relatório

9,1

O Árbitro Chefe de um torneio registrado pela FIDE deve fornecer o relatório do torneio
(arquivo TRF) dentro de 7 dias após o final do torneio para o Rating Officer da federação
onde o torneio ocorreu. O Oficial de Classificação será responsável por enviar o arquivo
TRF ao Servidor de Classificação da FIDE em até 30 dias após o final do torneio.

9,2

Os resultados de todas as competições internacionais devem ser submetidos para classificação, a menos que
os convites originais tenham deixado claro que o evento não seria classificado pela FIDE. O árbitro principal
também deve anunciar isso aos jogadores antes do início do torneio.

9,3

Cada federação nacional designará um oficial para coordenar e agilizar as questões de
qualificação e classificação. Seu nome e dados devem ser informados à Secretaria da FIDE.
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10

Monitoramento da operação do sistema de classificação

10.1 Uma das funções do Congresso é estabelecer as políticas sob as quais os títulos e classificações da FIDE
são atribuídos. A função do sistema de classificação é produzir informações de medição científica da
melhor qualidade estatística para permitir ao Congresso conceder títulos iguais para proficiências iguais
de jogadores. Portanto, o sistema de classificação deve ser cientificamente mantido e ajustado de
forma adequada tanto no curto quanto no longo prazo.

10,2

A escala de classificação é arbitrária e em aberto. Assim, apenas as diferenças nas classificações têm
significância estatística em termos de probabilidade. Portanto, se a composição do pool de classificação
da FIDE mudar, a escala de classificação pode variar em relação à verdadeira proficiência dos
jogadores. É um objetivo principal garantir a integridade do sistema, de modo que classificações de
mesmo valor de ano para ano representem a mesma proficiência de jogo.

10,3

Parte das responsabilidades do Administrador do Sistema de Classificação é detectar qualquer desvio na escala
de classificação.

11

Os requisitos para o Administrador do Sistema de Classificação FIDE

11.1 Um conhecimento suficiente da teoria da probabilidade estatística conforme ela se aplica às medições
nas ciências físicas e comportamentais.

11,2

Capacidade de projetar as pesquisas descritas em 12.3; interpretar os resultados das pesquisas;
e recomendar à Comissão de Qualificação as medidas necessárias para preservar a integridade
do sistema de classificação.

11,3

Ser capaz de aconselhar e auxiliar qualquer federação membro da FIDE no estabelecimento de um sistema
de classificação nacional.

11,4

12

Para exibir um nível de objetividade comparável ao de um Árbitro FIDE.
Inclusão na lista de classificação

12.1 Para ser incluído nas Listas de Classificação FRL ou FIDE Rapid / Blitz, um jogador deve ser registrado
através de uma federação nacional de xadrez que seja membro da FIDE. A Federação não deve ser
temporariamente ou permanentemente excluída da associação.

12,2

É responsabilidade das Federações nacionais informar à FIDE se os jogadores não devem ser
incluídos na FRL.

12,3

Qualquer jogador excluído da lista de classificação por não conseguir se tornar membro de
uma federação nacional, pode solicitar à FIDE uma dispensa especial para ser incluído na
lista.
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C HAPTER 8: eu INTERNACIONAL T ITLE R EGULAÇÕES ( B01)
Conforme aprovado pela Assembleia Geral de 1982 e alterado pelas Assembleias Gerais de 1984 a 2016, em vigor
a partir de 1º de julho de 2017.

0

Introdução

0,1

Apenas os títulos como em 0.3 são reconhecidos pela FIDE.

0,2

Os regulamentos a seguir só podem ser alterados pela Assembleia Geral após
recomendação da Comissão de Qualificação (QC).
0.21 Essas alterações só devem ser feitas de quatro em quatro anos, com início em 2004 (a menos que a
Comissão concorde que é necessária uma ação urgente).

0,22

Essas alterações entrarão em vigor a partir de 1 de julho do ano seguinte à decisão da
Assembleia Geral. Para torneios, tais mudanças se aplicarão aos que começarem nessa data ou
após essa data.

0,3

Os títulos internacionais da FIDE ficarão sob a responsabilidade da Comissão de Qualificação, que é
a unidade julgadora final. Os títulos são:
0,31 Títulos para xadrez padrão over-the-board (conforme definido nas Leis do Xadrez), a unidade de
julgamento sendo o QC:

Grandmaster (GM), Master Internacional (IM), Master FIDE (FM), Candidate
Master (CM), Woman Grandmaster (WGM), Woman International Master (WIM),
Woman FIDE Master (WFM), Woman Candidate Master (WCM).

0,4

Os títulos são válidos por toda a vida a partir da data confirmada.

0,41 O uso de um título ou classificação da FIDE para subverter os princípios éticos do título ou
sistema de classificação pode sujeitar uma pessoa à revogação de seu título por
recomendação das Comissões de Qualificação e Ética e ação final da Assembleia Geral.

0,42

Um título é oficialmente válido a partir da data em que todos os requisitos são atendidos. Para que
um título seja confirmado quando é baseado em um pedido, ele deve ser publicado no site da FIDE
e em outros documentos relevantes da FIDE por pelo menos 60 dias. Para títulos automáticos
registrados veja abaixo,

0,5.
0,43

O título pode ser usado para resultados de oponentes apenas em torneios que começam
após a confirmação. (exceção: ver 1.15).

0,44

Em termos de, por exemplo, a idade de obtenção de um título, o título é considerado
alcançado quando o último resultado é alcançado, e o requisito de classificação é atendido,
o que for posterior.
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0,45

No caso de ser descoberto após um título ter sido concedido que o jogador violou os
Regulamentos Anti-Cheating em um ou mais torneios nos quais o pedido de título foi
baseado, então o título pode ser removido pela Comissão de Qualificação. A federação
deste jogador pode apelar desta decisão ao Conselho Presidencial da FIDE dentro de
30 dias após terem sido informados por escrito.

0,5

Definições
No texto a seguir, alguns termos especiais são usados.
Desempenho de classificação baseia-se no resultado do jogador e na classificação dos oponentes (ver
1.48).

Desempenho do título ( por exemplo, desempenho do GM) é um resultado que dá uma classificação de
desempenho conforme definido em 1.48 e 1.49 contra a média mínima dos oponentes, levando em conta o
artigo 1.46, para aquele título. Por exemplo, para o desempenho do GM, classificação média dos
oponentes 2380 e desempenho

2600, pode ser alcançado, por exemplo, um resultado de 7 pontos em 9 jogos.
O desempenho do GM é de 2.600 contra oponentes com uma classificação de idade

2380.

O desempenho de IM é 2.450 contra oponentes com a classificação média de 2.230
2.400 desempenho contra oponentes com uma idade

O desempenho do WGM é
classificação 2180.

WIMperformance é 2250 desempenho contra oponentes com uma classificação erage

2030.
Norma de título é uma apresentação de título que cumpre requisitos adicionais relativos à mistura de jogadores
titulados e nacionalidades, conforme especificado nos artigos 1.42 a 1.47.

Título direto ( título automático) é um título obtido ao atingir um determinado lugar ou resultado em
um torneio. Por exemplo, inning ou atingindo um resultado de 50% em um torneio. A pedido da
federação de apostadores e confirmação pela Comissão de Qualificação, os títulos são atribuídos
automaticamente pela FIDE.

0,6

O Prêmio de Títulos
0,61 Os títulos podem ser concedidos para resultados específicos em eventos específicos do Campeonato, ou são
concedidos ao atingir uma classificação conforme estabelecido neste regulamento. Esses títulos são
confirmados pelo Presidente do QC a conselho do Escritório da FIDE. Em seguida, são concedidos pela
FIDE.

0,62

Para que um título direto seja concedido imediatamente, o candidato deve ter alcançado, em algum
momento ou outro, uma classificação mínima da seguinte forma:

GM

2300 WGM 2100

EU ESTOU2200

WIM 2000

FM

2100 WFM 1900

CM

2000 WCM 1800
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Se um candidato for classificado como inferior, o título é concedido condicionalmente e será concedido
finalmente, a pedido da respectiva federação, assim que a classificação mínima for atingida. Qualquer
jogador com um título condicional pode escolher um título inferior quando atingir a classificação exigida
para esse título inferior.

0,63

Os títulos também são atribuídos com base em aplicativos com normas com um número
suficiente de jogos. Esses títulos devem ser concedidos pela Assembleia Geral sob
recomendação do QC de que o candidato atende aos requisitos. A Diretoria Presidencial ou a
Diretoria Executiva podem conceder títulos apenas em casos claros, após consulta com o QC.

1

Requisitos para títulos designados em 0,31

1,1

Administração
1.11 O jogo será regido pelas Leis do Xadrez da FIDE. Os torneios onde a composição é alterada (sem
a aprovação do QC) durante o torneio ou aqueles onde os jogadores têm condições diferentes
em termos de rodadas e emparelhamento não são válidos. A menos que com aprovação
prévia do Presidente do QC, o torneio deve ser registrado com pelo menos 30 dias de
antecedência no servidor FIDE.

1,12

Não deve haver mais do que doze horas de jogo em um dia. Isso é calculado com base em
jogos que duram 60 movimentos, embora os jogos jogados em incrementos possam durar
mais.

1,13

Não podem ser jogadas mais de 2 rodadas em qualquer dia.

Com um incremento de no mínimo 30 segundos para cada jogada, o tempo mínimo é
de 90 minutos para todo o jogo para cada jogador, exceto o incremento.

Sem um incremento, o tempo mínimo de jogo é de 2 horas para cada jogador. A partir de 1 de julho de
2021, os jogos jogados sem um incremento de pelo menos 30 segundos por jogada não são válidos
para títulos ou normas de título, exceto no caso de jogadores deficientes.

1.13a Na solicitação do título de GM com base em normas, pelo menos uma norma deve ser
alcançada em um torneio com apenas uma rodada por dia por um período mínimo de 3
dias.

1,13b

Em qualquer torneio de título, os controles de tempo e configurações de relógio para todos os
jogadores devem ser os mesmos, exceto conforme definido no Apêndice G.4 das Leis do
Xadrez (por exemplo, se o controle de tempo é baseado em incremento, todos os jogadores
devem usar incremento; se baseado em atraso , todos os jogadores devem usar atraso; se
nenhum incremento ou atraso for especificado, todos os jogadores devem competir sem
incremento e sem atraso). Não pode haver uso misto de configurações de relógio (incremento,
atraso, nenhum).
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1,14

Ligas e campeonatos de seleções nacionais podem durar mais de 90 dias, mas não mais de
um ano. Normalmente, para torneios individuais, um período de no máximo 90 dias é
permitido, mas o Presidente do QC pode dar aprovação prévia para torneios de duração mais
longa.

1,15

Em torneios com duração superior a 90 dias, as classificações e títulos dos oponentes usados
serão aqueles aplicáveis quando os jogos foram disputados.

1,16

O Árbitro Chefe de um torneio de título deve ser um Árbitro Internacional (IA) ou Árbitro
FIDE (FA). Ele pode nomear um substituto temporário. Um IA ou FA deve estar sempre no
local de jogo.

1,17

Nenhum árbitro designado pode jogar em um torneio de título, mesmo apenas como preenchedor.

Também é aconselhável que nenhum árbitro nomeado jogue em um torneio classificado pela FIDE, mesmo apenas como
preenchedor.
1,2

Títulos obtidos em campeonatos internacionais:
1.21 Conforme indicado abaixo, um jogador pode ganhar

(a) um título de tal evento, ou
(b) uma única norma de título. Em seguida, os requisitos em 1.42-1.49 devem ser aplicados.

1,22

A pontuação mínima é de 35% para todos os títulos. O resultado mostrado é o mínimo
necessário.

1,23

Para competições continentais, subcontinentais ou aprovadas de Afiliados Internacionais
da FIDE, um título ou resultado pode ser alcançado se pelo menos um terço ou cinco das
federações membros apropriadas, o que for menor, participarem do evento. O número
mínimo de participantes no evento é de oito. Os Campeonatos Mundiais (incluindo Sub-20)
do IBCA, ICSC e IPCA estão isentos desta regra.

1.23a Se os grupos forem combinados para formar um grupo maior, então os requisitos (pelo
menos 8 participantes de pelo menos 5 federações) em 1.23 se aplicarão a este grupo
mesclado. Os títulos podem ser atribuídos ao (s) melhor (es) jogador (es) dos
subgrupos, desde que o subgrupo tenha pelo menos 5 participantes de pelo menos 3
federações e o jogador pontue no mínimo 50% em um mínimo de 9 jogos.

1,24

Termos

usado nas Tabelas 1.24a e 1.24b:

Ouro = primeiro após o desempate;
1º igual = melhores 3 jogadores após o desempate; norma = 9 jogos
(a menos que especificado de outra forma);

Continental e Regional = Continental e no máximo 3 eventos regionais por continente,
e inclui a Juventude Árabe
Subcontinentais - incluem Zonais, Subzonais e Árabes adultos.
Zonais e Subzonais são aceitos para títulos diretos apenas se estabelecerem eliminatórias para a Copa
do Mundo ou Campeonato Mundial.

Cada continente pode designar um máximo de 3 regionais
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eventos juvenis / escolares para títulos diretos. O continente deve informar o QC da
composição dessas regiões antes do início de cada ano.

1,3

Os títulos podem ser obtidos alcançando uma classificação publicada ou provisória em algum momento ou outro (ver
1.53a) tendo, naquele momento, jogado pelo menos 30 jogos classificados:

1.31 FIDE Master 2300
1.32 Candidato Mestre 2200
1,33 Mulheres FIDE Master 2100
1.34 Mulheres Candidatas Master 2000
1,4

Os títulos GM, IM, WGM, WIM também podem ser obtidos atingindo as normas em torneios com classificação
internacional, jogados de acordo com os seguintes regulamentos.

1,41 O número de jogos
1.41a O jogador deve jogar pelo menos 9 jogos, no entanto
1.41b apenas 7 jogos são necessários para 7 rodadas de equipes mundiais ou clubes e equipes
continentais ou campeonatos de clubes,
apenas 7 jogos são necessários para 8 ou 9 rodadas de equipes mundiais ou clubes e equipes
continentais ou campeonatos de clubes,

apenas 8 jogos são necessários para a Copa do Mundo ou Torneio do Campeonato
Mundial Feminino, onde essas 8 normas de jogo contam como 9 jogos.

1,41c

Para um torneio de 9 rodadas, se um jogador tiver apenas 8 jogos devido a uma desistência ou
adeus, mas ele encontrou a mistura correta de oponentes nesses jogos, então se ele tiver um
resultado pelo título em 8 jogos, isso conta como um jogo de 8 norma.

Esta concessão faz
1,41d

não se aplica se o próprio jogador desistir do jogo ou solicitar um bye.
Quando um jogador excede os requisitos da norma em um ou mais pontos
completos, esses pontos completos contam como número adicional de jogos ao
computar o número total de jogos para a norma alcançada.

1,42

O seguinte não está incluído:
1.42a Jogos contra adversários que não pertencem às federações FIDE. Jogadores com
FID da federação são aceitos, mas não contam como jogadores estrangeiros.

1.42b Jogos contra computadores.
1.42c Jogos contra jogadores não classificados que pontuam zero contra oponentes classificados
em torneios round robin.

111

1,42d

Jogos que são decididos por desistência, adjudicação ou qualquer outro meio que não
o jogo de tabuleiro. Outros jogos, uma vez iniciados, que sejam perdidos por qualquer
motivo, devem, no entanto, ser incluídos. No caso de um jogo de última rodada em que
o oponente desiste, a norma ainda contará se o jogador deve jogar para ter o número
necessário de jogos, mas pode se dar ao luxo de perder.

1.42e

Um jogador que alcançou um resultado de título antes da última rodada pode ignorar todos os
jogos disputados posteriormente, desde que

(1) ele encontrou a mistura necessária de oponentes,

(2) isso o deixa com pelo menos o número mínimo de jogos como em 1,41,

(3) no caso de um torneio com pares pré-determinados, a mistura de
oponentes deve ser tal que uma norma seja possível para todo o torneio.
(4) em um torneio de round robin duplo, os jogos contados para a norma devem
incluir oponentes diferentes o suficiente para uma norma ao longo de toda a duração
do torneio.

1.42f

Um jogador pode ignorar seu (s) jogo (s) contra quaisquer oponentes que tenha
derrotado, desde que tenha encontrado a mistura necessária de oponentes, e desde
que isso o deixe com pelo menos o número mínimo de jogos como em 1.41, contra a
combinação necessária de oponentes . No entanto, a tabela cruzada completa do
evento deve ser enviada. No caso de um torneio com emparelhamentos
pré-determinados, todos os requisitos, exceto pontuação, devem ser atendidos para o
torneio completo.

1,42g

Torneios que fazem alterações para favorecer um ou mais jogadores (por exemplo,
alterando o número de rodadas, ou a ordem das rodadas, ou fornecendo oponentes
específicos, que não participem de outra forma no evento), devem ser excluídos.

Se, após a publicação dos pares para uma rodada, um preenchedor foi substituído por alguém que, de
outra forma, deixaria de jogar, o árbitro deve explicar esta situação no relatório do torneio.

1.43 Federações de adversários
Pelo menos duas federações diferentes daquela do candidato ao título devem ser incluídas,
exceto 1.43a - 1.43e devem ser isentas. No entanto, 1.43f é aplicável.

1.43a A fase final do campeonato nacional masculino (ou aberto) e também do
campeonato nacional de presságios. Quando o torneio subzonal de uma
única federação for realizado, o campeonato nacional não está isento para
essa federação. Esta isenção aplica-se apenas aos jogadores da federação
que inscreve o evento.
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1,43b

Campeonatos da seleção nacional. Esta isenção aplica-se apenas aos jogadores da
federação que inscreve o evento. Os resultados de diferentes divisões não podem
ser combinados.

1,43c

Torneios zonais e subzonais.

1,43d

Torneios de outros tipos também podem ser incluídos com a aprovação prévia do
Presidente do QC.

1.43e

Torneios do Sistema Suíço nos quais os participantes incluem em cada rodada pelo
menos 20 jogadores classificados pela FIDE, não da federação anfitriã, de pelo menos 3
federações diferentes, pelo menos 10 dos quais possuem títulos GM, IM, WGM ou WIM.
Caso contrário, aplica-se 1,44.

1.43f

Pelo menos uma das normas deve ser alcançada sob a exigência normal de
estrangeiro. (Veja 1.43 e 1.44)

1,44

Uma mãe

mum de 3/5 dos oponentes podem vir do candidato

federação e um máximo de 2/3 dos adversários de uma federação. Para números exatos,
consulte a tabela em 1,72.
Os oponentes serão calculados usando arredondamento para cima (mínimo) para o próximo número
inteiro, para o próximo número inferior (máximo).

1,45

Títulos de oponentes

1.45a Pelo menos 50% dos oponentes serão titulares (TH) como em

0,31, excluindo CM e WCM.
1,45b

Para uma norma de GM, pelo menos 1/3 com um mínimo de 3 dos oponentes (MO) devem ser
GMs.

1.45c

Para uma norma IM, pelo menos 1/3 com um mínimo de 3 dos oponentes (MO) devem ser
IMs ou GMs.

1,45d

Para uma norma WGM, pelo menos 1/3 com um mínimo de 3 dos oponentes (MO) devem
ser WGMs, IMs ou GMs.

1.45e

Para uma norma WIM, pelo menos 1/3 com no mínimo 3 dos oponentes (MO) devem
ser WIMs, WGMs, IMs ou GMs.

1.45f

Os torneios round-robin duplos precisam de no mínimo 6 jogadores. O título de um
oponente, como em 1.45be, será contado apenas uma vez.

1,46 Avaliação dos oponentes

1.46a A Lista de Classificação em vigor no início do torneio deve ser usada, consulte a
exceção 1.15. A classificação dos jogadores pertencentes a federações
temporariamente excluídas no início do torneio pode ser determinada mediante
solicitação ao FIDE Office.
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1,46b

Para efeitos das normas, a classificação mínima (piso de classificação ajustado) para
os oponentes será a seguinte:
Grande Mestre

2200

Master Internacional

2050

Mulher Grande Mestre

2000

Woman International Master 1850
1,46c

Não mais do que um oponente terá sua classificação elevada para este piso de classificação
ajustado. Quando mais de um oponente estiver abaixo do piso, a classificação dos
oponentes mais baixos será aumentada.

1,46d

Oponentes sem classificação não abrangidos por 1.46b devem ser considerados com
classificação 1000. Número mínimo de adversários classificados, consulte a tabela em

1,72. Também pode ser calculado de forma que o número máximo de oponentes não
avaliados seja 20 por cento de (número de oponentes + 1).

1,47

Média de classificação dos oponentes

1.47a Este é o total das classificações dos oponentes di ided pelo número de oponentes levando
1.46c em consideração.
1.47b O arredondamento da média da classificação é feito para o número inteiro mais próximo. A
fração 0,5 é arredondada para cima.

1,48

Avaliação de desempenho (Rp)

Para atingir uma norma, um jogador deve executar em um nível pelo menos daquele mostrado abaixo:

Nível mínimo

Nível mínimo

antes do arredondamento

depois da rodada

GM

2599,5

2600

EU ESTOU

2449,5

2450

WGM

2399,5

2.400

WIM

2249,5

2250

Cálculo de uma classificação de desempenho (Rp): Rp = Ra +
dp (consulte a tabela abaixo)

Ra = Avaliação média dos oponentes + diferença de avaliação dp da mesa

8.1a do FIDE Rating Regulations B.02 (conversão da pontuação percentual p em
diferenças de classificação dp).
1.48a As classificações médias mínimas Ra dos oponentes são as seguintes:

GM 2380; IM 2230; WGM 2180; WIM 2030.
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1,49 Tabela 8.1.a:
p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

p

dp

1.0

800

. 83

273

. 66

117

. 49

-7

. 32

- 133

. 15

- 296

. 99

677

. 82

262

. 65

110

. 48

- 14

. 31

- 141

. 14

- 309

. 98

589

. 81

251

. 64

102

. 47

- 21

. 30

- 149

. 13

- 322

. 97

538

. 80

240

. 63

95

. 46

- 29

. 29

- 158

. 12

- 336

. 96

501

. 79

230

. 62

87

. 45

- 36

. 28

- 166

. 11

- 351

. 95

470

. 78

220

. 61

80

. 44

- 43

. 27

- 175

. 10

- 366

. 94

444

. 77

211

. 60

72

. 43

- 50

. 26

- 184

. 09

- 383

. 93

422

. 76

202

. 59

65

. 42

- 57

. 25

- 193

. 08

- 401

. 92

401

. 75

193

. 58

57

. 41

- 65

. 24

- 202

. 07

- 422

. 91

383

. 74

184

. 57

50

. 40

- 72

. 23

- 211

. 06

- 444

. 90

366

. 73

175

. 56

43

. 39

- 80

. 22

- 220

. 05

- 470

. 89

351

. 72

166

. 55

36

. 38

- 87

. 21

- 230

. 04

- 501

. 88

336

. 71

158

. 54

29

. 37

- 95

. 20

- 240

. 03

- 538

. 87

322

. 70

149

. 53

21

. 36

- 102

. 19

- 251

. 02

- 589

. 86

309

. 69

141

. 52

14

. 35

- 110

. 18

- 262

. 01

- 677

. 85

296

. 68

133

. 51

7

. 34

- 117

. 17

- 273

. 00

- 800

. 84

284

. 67

125

. 50

0

. 33

- 125

. 16

- 284

Todas as porcentagens são arredondadas para o número inteiro mais próximo. 0,5% é arredondado para cima.

1,5

Requisitos para atribuição do título, tendo cumprido as normas
1.51 Duas ou mais normas em eventos cobrindo pelo menos 27 jogos, exceto que se uma norma for uma norma de 8
jogos como resultado de uma vitória por desistência, então 26 jogos são suficientes.

1,52

Se uma norma for suficiente para mais de um título, ela poderá ser usada como parte do aplicativo
para ambos.

1,53

Ter alcançado em algum momento ou outro uma classificação como segue:

GM 2500
IM 2400
WGM 2300
WIM 2200
1.53a Essa classificação não precisa ser publicada. Ele pode ser obtido no meio de um período de
classificação, ou mesmo no meio de um

torneio. O jogador pode então desconsiderar os resultados subsequentes para o
propósito de sua aplicação de título. Entretanto, o ônus da prova recai sobre a
federação do candidato ao título. Recomenda-se que os jogadores recebam um
certificado do Chefe
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Árbitro onde eles alcançam o nível de classificação durante um evento. Esse certificado
deve incluir uma nota da data em que cada jogo foi jogado. Os pedidos de títulos baseados
em classificações não publicadas só serão aceitos pela FIDE após acordo com o
Administrador de Classificação e o QC. As classificações no meio de um período podem
ser confirmadas somente após todos os torneios desse período terem sido recebidos e
avaliados pela FIDE.

1,54

Um resultado de título será válido se tiver sido obtido de acordo com os Regulamentos
de Título da FIDE em vigor no momento do torneio quando a norma foi obtida.

1,55

As normas de títulos obtidas antes de 1.7.2005 devem ter sido registradas na FIDE antes de
31.7.2013 ou serão consideradas como expiradas.

1,6

Resumo dos requisitos dos torneios de título

Em caso de divergência, prevalecerão os regulamentos acima.
Notas

Número de jogos por dia

não mais que 2

1,13

taxa de jogo

Requerimentos mínimos

1,13

período para todo o
torneio

dentro de 90 dias, com exceções

1,14

administrador responsável

Árbitro Internacional ou Árbitro FIDE

1,16

mínimo 9
número de jogos

(7 em equipes mundiais / continentais com 7-9 rodadas)

tipo de torneio

Sem partidas individuais individuais

jogos não incluídos

o
o
o
o

1,41ad
1,1

contra computadores

jogos adjudicados
perdido antes do jogo começar

1,42

contra adversários que não pertencem a
federações FIDE

1,61 Para os números abaixo, consulte a fórmula de cálculo de títulos em 1,45.
Notas
Número de GMs, para GMMO Número de

1/3 dos oponentes, mínimo 3 GMs 1/3 dos

1,45b

IMs, para IMMO Número de WGMs, para

oponentes, mínimo 3 IMs 1/3 dos oponentes,

1.45c

WGMMO Número de WIMs, para WIMMO

mínimo 3 WGMs

1,45d

1/3 dos oponentes, mínimo 3 WIMs

1.45e

Classificação Mínima de Desempenho

Os oponentes têm uma classificação mínima de idade

Pontuação mínima

GM 2600; IM 2450; WGM 2400; WIM
2250
2380 para GM; 2230 para IM; 2180 para WGM;
2030 para WIM

35%
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1,48
1,7
1,7

1,7

Resumo dos requisitos para o número de oponentes
1,71 Determinar se um resultado é adequado para uma norma, dependendo da avaliação média dos
oponentes. As tabelas 1.72 mostram a variação para torneios de até 19 rodadas. As normas
alcançadas em um torneio com mais de 13 rodadas contam apenas como 13 jogos.

1,72

Mesas

Disponível apenas para 7 a 9 rodadas do Campeonato Continental e Mundial por Equipes de 7 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

3 GM

3 MI

3 WGM

3 WIM

Nível de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

Different TH

4

4

4

4

Máx. número não classificado

1

1

1

1

Máx. de 1 alimentado. Máx.

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

do próprio alimentado. Min.

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

outros federais.

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

5½

2380-2441

2230-2291

2180-2241

2030-2091

5

2442-2497

2292-2347

2242-2297

2092-2147

4½

2498-2549

2348-2399

2298-2349

2148-2199

4

2550-2599

2400-2449

2350-2399

2200-2249

3½

2600-2649

2450-2499

2400-2449

2250-2299

3

2650-2701

2500-2551

2450-2501

2300-2351

2702

2½

2552

2502

2352

Disponível apenas para 8 ou 9 rodadas de Campeonatos Continentais e Mundiais por Equipe; ou após 8 jogos ao computar para 27

eWdC

W

e

WdCa

. T ee

aec

ed a 9

d

jogos.

8 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

3 GM

3 MI

3 WGM

3 WIM

Nível de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

Different TH

4

4

4

4

Máx. número não classificado

1

1

1

1

Máx. de 1 alimentado. Máx. do

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

próprio alimentado. Min.

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

outros federais

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

Irrelevante

6½

2380-2406

2230-2256

2180-2206

2030-2056

6

2407-2458

2257-2308

2207-2258

2057-2108

5½

2459-2504

2309-2354

2259-2304

2109-2154

5

2505-2556

2355-2406

2305-2356

2155-2206

4½

2557-2599

2407-2449

2357-2399

2207-2249

4

2600-2642

2450-2492

2400-2442

2250-2292

3½

2643-2686

2493-2536

2443-2486

2293-2336

3

2687

2537

2487

2337

O material a seguir se refere a 9 a 19 rodadas:
* Os regulamentos relativos ao mix de federações nas caixas marcadas com * são dispensados se o evento for um
torneio do Sistema Suíço no qual os competidores incluam pelo menos 20
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Jogadores classificados pela FIDE, não da federação anfitriã, de pelo menos 3 federações, pelo menos 10 dos quais possuem
títulos GM, IM, WGM ou WIM. Veja 1.46c sobre o piso de classificação do oponente com a classificação mais baixa.

Para que esta isenção se aplique, essas condições devem ser atendidas em todas as rodadas. Por exemplo, se em uma rodada
apenas 19 jogadores classificados não pertencentes à federação anfitriã realmente jogarem, esta isenção NÃO se aplicará,
independentemente de quantos jogadores estejam registrados para o evento.
9 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

3 GM

3 MI

3 WGM

3 WIM

* Min. outros federais.

2

2

2

2

Nível de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

Different TH

5

5

5

5

Máx. número não classificado

2

2

2

2

* Máx. de 1 alimentado.

6

6

6

6

* Máx. do próprio alimentado. 7

5

5

5

5

2380-2433

2230-2283

2180-2233

2030-2083

6½

2434-2474

2284-2324

2234-2274

2084-2124

6

2475-2519

2325-2369

2275-2319

2125-2169

5½

2520-2556

2370-2406

2320-2356

2170-2206

5

2557-2599

2407-2449

2357-2399

2207-2249

4½

2600-2642

2450-2492

2400-2442

2250-2292

4

2643-2679

2493-2529

2443-2479

2293-2329

3½

2680

2530

2480

2330

Por 10 rodadas ou mais, é possível que deletar um jogo que foi ganho seja vantajoso. SR refere-se
a rodada única e DR para dobrar eventos de rodada.
10 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

4 GM

4 IM

4 WGM

4 WIM

* Min. outros federais.

2

2

2

2

2050

2000

1850

Nível mínimo de classificação para 1 jogador 2200

SR

DR

SR

DR

SR

DR

SR

DR

TH diferente

5

3

5

3

5

3

5

3

Máx. número não classificado

2

1

2

1

2

1

2

1

* Máx. de 1 alimentado.

6

3

6

3

6

3

6

3

* Máx. do próprio alimentado. 8

6

3#

6

3#

6

3#

6

3#

2380-2406

2230-2256

2180-2206

2030-2056

7½

2407-2450

2257-2300

2207-2250

2057-2100

7

2451-2489

2301-2339

2251-2289

2101-2139

6½

2490-2527

2340-2377

2290-2327

2140-2177

6

2528-2563

2378-2413

2328-2363

2178-2213

5½

2564-2599

2414-2449

2364-2399

2214-2249

5

2600-2635

2450-2485

2400-2435

2250-2285

4½

2636-2671

2486-2521

2436-2471

2286-2321

4

2672-2709

2522-2559

2472-2509

2322-2359

3½

2710

2560
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2510

2360

# Se houvesse 4 jogadores de 1 federação entre os 6 competidores, nenhum dos outros 2 jogadores seria capaz de obter uma
norma de título. Isso seria satisfatório se, por exemplo, ambos fossem GMs.
11 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

4 GM

4 IM

4 WGM

4 WIM

* Min. Outros federais.

2

2

2

2

Nível de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

Different TH

6

6

6

6

Máx. número não classificado

2

2

2

2

* Máx. de 1 alimentado.

7

7

7

7

* Máx. do próprio alimentado. 9

6

6

6

6

2380-2388

2230-2238

2180-2188

2030-2038

8½

2389-2424

2239-2274

2189-2224

2039-2074

8

2425-2466

2275-2316

2225-2266

2075-2116

7½

2467-2497

2317-2347

2267-2297

2117-2147

7

2498-2534

2348-2384

2298-2334

2148-2184

6½

2535-2563

2385-2413

2335-2363

2185-2213

6

2564-2599

2414-2449

2364-2399

2214-2249

5½

2600-2635

2450-2485

2400-2435

2250-2285

5

2636-2664

2486-2514

2436-2464

2286-2314

4½

2665-2701

2515-2551

2465-2501

2315-2351

2702

4

2552

2502

2352

SR refere-se a rodada única e DR para dobrar eventos de rodada.
12 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

4 GM

4 IM

4 WGM

4 WIM

* Min. Outros federais.

2

2

2

2

2050

2000

1850

Nível mínimo de classificação para 1 jogador2200

SR

DR

SR

DR

SR

DR

SR

DR

TH diferente

6

3

6

3

6

3

6

3

Máx. número não classificado

2

1

2

1

2

1

2

1

* Máx. de 1 alimentado.

8

4

8

4

8

4

8

4

* Máx. do próprio alimentado.
9½

7

3#

7

3#

7

3#

7

3#

2380-2406

2230-2256

2180-2206

2030-2056

9

2407-2441

2257-2291

2207-2241

2057-2091

8½

2442-2474

2292-2324

2242-2274

2092-2124

8

2475-2504

2325-2354

2275-2304

2125-2154

7½

2505-2542

2355-2392

2305-2342

2155-2192

7

2543-2570

2393-2420

2343-2370

2193-2220

6½

2571-2599

2421-2449

2371-2399

2221-2249

6

2600-2628

2450-2478

2400-2428

2250-2278

5½

2629-2656

2479-2506

2429-2456

2279-2306

5

2657-2686

2507-2536

2457-2486

2307-2336

4½

2687

2537

2487

2337

# Se houvesse 4 jogadores de 1 federação entre os 7 competidores, nenhum dos outros 3 jogadores seria capaz de obter uma
norma de título. Isso seria satisfatório se, por exemplo, todos fossem GMs.
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13 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

5 GM

5 IM

5 WGM

5 WIM

* Min. outros federais.

2

2

2

2

Nível de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

Different TH

7

7

7

7

Máx. número não classificado

2

2

2

2

* Máx. de 1 alimentado.

8

8

8

8

* Máx. do próprio alimentado.
10½

7

7

7

7

2380-2388

2230-2238

2180-2188

2030-2038

10

2389-2424

2239-2274

2189-2224

2039-2074

9½

2425-2458

2275-2308

2225-2258

2075-2108

9

2459-2489

2309-2339

2259-2289

2109-2139

8½

2490-2512

2340-2362

2290-2312

2140-2162

8

2513-2542

2363-2392

2313-2342

2163-2192

7½

2543-2570

2393-2420

2343-2370

2193-2220

7

2571-2599

2421-2449

2371-2399

2221-2249

6½

2600-2628

2450-2478

2400-2428

2250-2278

6

2629-2656

2479-2506

2429-2456

2279-2306

5½

2657-2686

2507-2536

2457-2486

2307-2336

5

2687

2537

2487

2337

# Se houvesse 5 jogadores de 1 federação entre os 8 competidores, nenhum dos outros 3 jogadores seria capaz de obter uma
norma de título. Isso seria ótimo se, por exemplo, todos fossem GMs.
14 rodadas contam como 13 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

5 GM

5 IM

5 WGM

5 WIM

Min. outros federais.

2

2

2

2

Nível mínimo de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

SR

DR

SR

DR

SR

DR

SR

DR

TH diferente

7

4

7

4

7

4

7

4

*classificação
Máximo sem

3

1

3

1

3

1

3

1

* Máx. de 1 alimentado.

9

4

9

4

9

4

9

4

* Máx. do próprio alimentado. 11

8

4#

8

4#

8

4#

8

4#

2380-2406

2230-2256

2180-2206

2030-2056

10½

2407-2441

2257-2291

2207-2241

2057-2091

10

2442-2466

2292-2316

2242-2266

2092-2116

9½

2467-2497

2317-2347

2267-2297

2117-2147

9

2498-2519

2348-2369

2298-2319

2148-2169

8½

2520-2549

2370-2399

2320-2349

2170-2199

8

2550-2570

2400-2420

2350-2370

2200-2220

7½

2571-2599

2421-2449

2371-2399

2221-2249

7

2600-2628

2450-2478

2400-2428

2250-2278

6½

2629-2649

2479-2499

2429-2449

2279-2299

6

2650-2679

2500-2529

2450-2479

2300-2329

5½

2680-2701

2530-2551

2480-2501

2330-2351

5

2702

2552
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2502

2352

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

5 GM

5 IM

5 WGM

5 WIM

* Min. outros federais.

2

2

2

2

Nível de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

Different TH

8

8

8

8

máximo sem classificação

3

3

3

3

Máx. de 1 alimentado. Máx.

10

10

10

10

do próprio alimentado. 12

9

9

9

9

15 rodadas contam como 13 rodadas GM

2380-2388

2230-2238

2180-2188

2030-2038

11½

2389-2424

2239-2274

2189-2224

2039-2074

11

2425-2450

2275-2300

2225-2250

2075-2100

10½

2451-2474

2301-2324

2251-2274

2101-2124

10

2475-2504

2325-2354

2275-2304

2125-2154

9½

2505-2527

2355-2377

2305-2327

2155-2177

9

2528-2549

2378-2399

2328-2349

2178-2199

8½

2550-2578

2400-2428

2350-2378

2200-2228

8

2579-2599

2429-2449

2379-2399

2229-2249

7½

2600-2620

2450-2470

2400-2420

2250-2270

7

2621-2649

2471-2499

2421-2449

2271-2299

6½

2650-2671

2500-2521

2450-2471

2300-2321

6

2672-2694

2522-2544

2472-2494

2322-2344

5½

2695

2545

2495

2345

16 rodadas contam como 13 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

6 GM

6 IM

6 WGM

6 WIM

Min. outros federais.

2

2

2

2

Nível mínimo de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

SR

DR

SR

DR

SR

DR

SR

DR

TH diferente

8

4

8

4

8

4

8

4

*classificação
Máximo sem

3

1

3

1

3

1

3

1

* Máx. de 1 alimentado.

10

5

10

5

10

5

10

5

* Máx. do próprio alimentado.
12½

9

4

9

4

9

4

9

4

2380-2406

2230-2256

2180-2206

2030-2056

12

2407-2433

2257-2283

2207-2233

2057-2083

11½

2434-2458

2284-2308

2234-2258

2084-2108

11

2459-2482

2309-2332

2259-2282

2109-2132

10½

2483-2504

2333-2354

2283-2304

2133-2154

10

2505-2534

2355-2384

2305-2334

2155-2184

9½

2535-2556

2385-2406

2335-2356

2185-2206

9

2557-2578

2407-2428

2357-2378

2207-2228

8½

2579-2599

2429-2449

2379-2399

2229-2249

8

2600-2620

2450-2470

2400-2420

2250-2270

7½

2621-2642

2471-2492

2421-2442

2271-2292

7

2643-2664

2493-2514

2443-2464

2293-2314

6½

2665-2686

2515-2536

2465-2486

2315-2336

6

2687

2537
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2487

2337

17 rodadas contam como 13 rodadas

GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

6 GM

6 IM

6 WGM

6 WIM

* Min. outros federais.

2

2

2

2

Nível de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

Different TH

9

9

9

9

Máximo sem classificação

3

3

3

3

Máx. de 1 alimentado. Máx.

11

11

11

11

do próprio alimentado. 13½

10

10

10

10

2380-2397

2230-2247

2180-2197

2030-2047

13

2398-2415

2248-2265

2198-2215

2048-2065

12½

2416-2441

2266-2291

2216-2241

2066-2091

12

2442-2466

2292-2316

2242-2266

2092-2116

11½

2467-2489

2317-2339

2267-2289

2117-2139

11

2490-2512

2340-2362

2290-2312

2140-2162

10½

2513-2534

2363-2384

2313-2334

2163-2184

10

2535-2556

2385 2406

2335-2356

2185-2206

9½

2557-2578

2407-2428

2357-2378

2207-2228

9

2579-2599

2429-2449

2379-2399

2229-2249

8½

2600-2620

2450-2470

2400-2420

2250-2270

8

2621-2642

2471-2492

2421-2442

2271-2292

7½

2643-2664

2493-2514

2443-2464

2293-2314

7

2665-2686

2515-2536

2465-2486

2315-2336

6½

2687

2537
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2487

2337

18 rodadas

GM

conta como 13 rodadas

MO diferente

WGM

WIM

6 WGM

6 WIM

6 GM

6 IM

2

2

2

2

2200

2050

2000

1850

Min. outros federais.
Nível mínimo de classificação para 1 jogador

EU ESTOU

SR

DR

SR

DR

SR

DR

SR

DR

TH diferente

9

5

9

5

9

5

9

5

*classificação
Máximo sem

3

1

3

1

3

1

3

1

* Máx. de 1 alimentado.

12

6

12

6

12

6

12

6

* Máx. do próprio alimentado. 14

10

5

10

5

10

5

10

5

2380-2406

2230-2256

2180-2206

2030-2056

13½

2407-2433

2257-2283

2207-2233

2057-2083

13

2434-2458

2284-2308

2234-2258

2084-2108

12½

2459-2474

2309-2324

2259-2274

2109-2124

12

2475-2497

2325-2347

2275-2297

2125-2147

11½

2498-2519

2348-2369

2298-2319

2148-2169

11

2520-2542

2370-2392

2320-2342

2170-2192

10½

2543-2556

2393-2406

2343-2356

2193-2206

10

2557-2578

2407-2428

2357-2378

2207-2228

9½

2579-2599

2429-2449

2379-2399

2229-2249

9

2600-2620

2450-2470

2400-2420

2250-2270

8½

2621-2642

2471-2492

2421-2442

2271-2292

8

2643-2656

2493-2506

2443-2456

2293-2306

7½

2657-2679

2507-2529

2457-2479

2307-2329

7

2680-2701

2530-2551

2480-2501

2330-2351

6½

2702

2552
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2502

2352

19 rodadas contam como 13 rodadas GM

EU ESTOU

WGM

WIM

MO diferente

7 GM

7 IM

7 WGM

7 WIM

* Min. outros federais.

2

2

2

2

Nível de classificação para 1 jogador

2200

2050

2000

1850

Different TH

10

10

10

10

Máximo sem classificação

4

4

4

4

Máx. de 1 alimentado. Máx.

12

12

12

12

do próprio alimentado. 15

11

11

11

11

2380-2397

2230-2247

2180-2197

2030-2047

14½

2398-2415

2248-2265

2198-2215

2048-2065

14

2416-2441

2266-2291

2216-2241

2066-2091

13½

2442-2466

2292-2316

2242-2266

2092-2116

13

2467-2482

2317-2332

2267-2282

2117-2132

12½

2483-2504

2333-2354

2283-2304

2133-2154

12

2505-2519

2355-2369

2305-2319

2155-2169

11½

2520-2542

2370-2392

2320-2342

2170-2192

11

2543-2563

2393-2413

2343-2363

2193-2213

10½

2564-2578

2414-2428

2364-2378

2214-2228

10

2579-2599

2429-2449

2379-2399

2229-2249

9½

2600-2620

2450-2470

2400-2420

2250-2270

9

2621-2635

2471-2485

2421-2435

2271-2285

8½

2636-2656

2486-2506

2436-2456

2286-2306

8

2657-2679

2507-2529

2457-2479

2307-2329

7½

2680-2694

2530-2544

2480-2494

2330-2344

7

1.8

2695

2545

2495

2345

Certificados de torneio de título

O Árbitro Chefe deve preparar em quadruplicado os certificados dos resultados do título obtidos.
Estas cópias devem ser entregues ao apostador, à federação de apostadores, à federação
organizadora e à FIDE Office. Recomenda-se ao jogador que peça o certificado ao Árbitro Chefe
antes de sair do torneio.
O Árbitro Chefe é responsável por que o arquivo do TRF deve ser enviado à FIDE.

Nem sempre é possível fornecer ao jogador um certificado totalmente assinado. Nesse caso, o jogador
deve receber um certificado o mais completo possível. Normalmente, o CA não precisa enviar o TRF
diretamente à FIDE. Veja 1,92

1,9

Envio de relatórios sobre torneios de título
Esses torneios devem ser registrados como em 1.11.

1.91 O término de um torneio é a data da última rodada e o prazo para inscrição do
torneio será contado a partir dessa data.
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1,92

O Árbitro Chefe de um torneio registrado pela FIDE deve fornecer o relatório do
torneio (arquivo TRF) dentro de 7 dias após o final do torneio para o Rating Officer
da federação onde o torneio ocorreu. O Oficial de Classificação será responsável
por enviar o arquivo TRF ao Servidor de Classificação da FIDE em até 30 dias
após o final do torneio.

1,93

Os relatórios devem incluir um banco de dados de, pelo menos, os jogos disputados por jogadores que
alcançaram os resultados do título.

1,10

UMA

1.10a

ca

P ced ef P ae

Te

Registro de títulos diretos
O Árbitro Chefe envia os resultados ao Escritório da FIDE. O Escritório da FIDE junto com o
Presidente do QC cria uma lista de títulos possíveis. As federações em questão são
informadas pelo FIDEOffice. Se a federação concordar em se candidatar ao título, o título é
confirmado.

1,10b

Títulos por aplicativo
A candidatura deve ser enviada e assinada pela federação de jogadores. Se a federação do
jogador se recusar a se candidatar, ele pode apelar à FIDE e solicitar (e pagar) o título por conta
própria.

Todos os certificados devem ser assinados pelo árbitro principal do torneio e
pela federação responsável pelo torneio.
2

2,1

Os formulários de candidatura para títulos encontram-se em anexo. Eles são:
Título

Formulários normativos

Formulários de inscrição

Certificado de Formulário de Relatório

IT1

IT2

de Resultado do Torneio

IT3

As candidaturas para estes títulos devem ser preparadas nestes formulários e todas as informações exigidas
devem ser fornecidas juntamente com a candidatura:
GM; EU ESTOU; WGM; WIM - IT2, IT1s, cada um com tabelas cruzadas

2,2

As inscrições devem ser submetidas à FIDE pela federação do candidato. A federação nacional
é responsável pela taxa.

2,3

Há um prazo de 30 dias para que as solicitações sejam consideradas de maneira adequada. Há uma
sobretaxa de 50% para pedidos a serem considerados em um prazo menor do que este.

Exceção: a sobretaxa poderá ser dispensada, se a última norma foi cumprida tão tarde que o prazo
não pôde ser cumprido.
Aqueles que chegarem durante a Diretoria Presidencial, Diretoria Executiva ou Assembleia Geral
deverão pagar um suplemento de 100%, sem exceção.

2,4

Todas as inscrições, juntamente com todos os detalhes, devem ser postadas no site da FIDE por no mínimo 60
dias antes da finalização. Isto é para que quaisquer objeções sejam apresentadas.
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3-

Lista de formulários de inscrição

1

Certificado do resultado do título IT1. Título

2

Formulário de inscrição IT2. Formulário de

3-

relatório do torneio IT3.
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C HAPTER 9: S PADRÕES DE C HESS E QUIPMENT, V ENUE PARA
FIDE T OURNAMENTS, R ATE DE P LAY AND T IE-BREAK
R EGULAÇÕES ( C02)
Aprovado pela Assembleia Geral FIDE 2018 com efeito a partir de 1 de julho de 2019

Introdução
Este documento define os padrões gerais para equipamentos de xadrez e condições de jogo, ritmo de jogo e
regulamentos de desempate a serem usados nas competições da FIDE.

1

Equipamento de xadrez

1.1.

O equipamento de xadrez oferecido pelos organizadores (anfitriões) de um Campeonato FIDE ou
Continental, Olimpíada e outros torneios registrados pela FIDE deve estar em conformidade com os padrões
mencionados abaixo e deve ser aprovado pelo Organizador Chefe e pelo Árbitro Chefe.

1.1.1.

Recomenda-se, que as peças de xadrez, tabuleiros e relógios, utilizados nas competições mundiais ou
continentais de alto nível, sejam aprovados pelos jogadores participantes. Sua aprovação deve ser obtida para
outros equipamentos como mesa, cadeiras etc. Caso algum dos lados discorde, o equipamento a ser utilizado
deverá ser decidido pelo Organizador Chefe ou Árbitro Chefe do evento, levando em consideração os padrões
de tamanho e forma como mencionado abaixo.

1.1.2.

É altamente recomendável que o equipamento de xadrez usado em uma competição seja o mesmo para todos os
participantes e todos os jogos.
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2

Peças de xadrez

2.1.

Material
As peças de xadrez devem ser feitas de madeira, plástico ou uma imitação desses materiais.

2.2.

Altura, peso, proporções
O tamanho das peças deve ser proporcional à sua altura e forma; outros elementos, como estabilidade,
considerações estéticas, etc., também podem ser levados em consideração. O peso das peças deve ser
adequado para uma movimentação confortável e estabilidade.

A altura recomendada das peças é a seguinte: Rei 9,5 cm, Rainha 8,5
cm, Bispo 7 cm, Cavalo 6 cm, Torre 5,5 cm e Peão 5 cm. O diâmetro da base da peça deve
medir 40-50% de sua altura. Essas dimensões podem diferir em até 10% da recomendação
acima, mas a ordem (por exemplo, o rei é maior do que a rainha, etc.) deve ser mantida.

2.3.

Forma, estilo das peças

Recomendadas para uso em competições FIDE são peças do estilo Staunton. As peças devem
ser moldadas de forma a serem claramente distinguíveis umas das outras. Em particular, o
topo do rei deve diferir claramente daquele da rainha. O topo do Bispo pode ter um entalhe ou
ser de uma cor especial que o distinga claramente do peão.

Exemplos de peças de xadrez:

Peças de xadrez originais da Staunton, da esquerda para a
direita: peão, torre, cavalo, bispo, rainha e rei
Conjunto Staunton moderno, em madeira
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Conjunto de xadrez mundial aprovado pela FIDE para o Candidate Tournament 2013 em Londres

2.4.

Cor das peças
As peças "pretas" devem ser marrons ou pretas, ou em outras tonalidades escuras dessas cores. As peças
"brancas" podem ser brancas ou creme, ou de outras cores claras. A cor natural da madeira (nogueira,
bordo, etc.) também pode ser utilizada para este fim. As peças não devem ser brilhantes e devem ser
agradáveis aos olhos.
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2,5.

A posição inicial das peças veja as Leis do Xadrez da FIDE art.2

3-

Tabuleiros de xadrez

3.1.

Material e cor
Para as competições mundiais ou continentais de nível superior, pranchas de madeira devem ser usadas. Para
outros torneios registrados na FIDE, placas de madeira, plástico ou cartão são recomendadas. Em todos os
casos, as placas devem ser rígidas. O tabuleiro também pode ser de pedra ou mármore com cores claras e
escuras apropriadas, desde que o Organizador do Xadrez e o Árbitro Chefe considerem isso aceitável.
Madeira natural com contraste suficiente, como bétula, bordo ou freixo europeu contra nogueira, teca, faia,
etc., também podem ser utilizadas para placas, que devem ter um acabamento fosco ou neutro, nunca
brilhante. A combinação de cores como marrom, verde ou muito claro e branco, creme, marfim esbranquiçado,
amarelo claro, etc., pode ser usada para as casas de xadrez, além das cores naturais.

3.2.

Tamanho do quadrado e do tabuleiro

O lado do quadrado deve medir 5 a 6 cm. Referindo-se a 2.2, o lado de um quadrado deve ter pelo
menos o diâmetro de uma base de patas (significa quatro patas em um quadrado). Uma mesa
confortável de altura adequada pode ser equipada com um tabuleiro de xadrez. Se a mesa e o tabuleiro
estiverem separados um do outro, o último deve ser preso e, portanto, impedido de se mover durante o
jogo.
4-

Mesas de xadrez

Para todos os torneios oficiais da FIDE, o comprimento da mesa é de 110 cm (com tolerância de 15%).
A largura é de 85 cm (para cada jogador pelo menos 15 cm). A altura da mesa é de 74 cm. As cadeiras
devem ser confortáveis para os jogadores. Dispensa especial deve ser dada para crianças sentidas.
Deve ser evitado o ruído ao mover as cadeiras.
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5

Relógios de xadrez

5.1.

Para os Campeonatos Mundiais ou Continentais FIDE e Olimpíadas, devem ser usados relógios eletrônicos de
xadrez. Para outros torneios registrados na FIDE, os organizadores estão autorizados a usar também relógios de
xadrez mecânicos.

5,2

Se forem usados relógios de xadrez mecânicos, o deve ter um gelo (uma bandeira) sinalizando precisamente quando
o ponteiro das horas indica as horas completas. A bandeira deve ser posicionada de forma que sua queda seja
claramente vista, auxiliando os árbitros e jogadores na verificação do tempo. O relógio não deve ser reflexivo, pois isso
pode dificultar sua visualização. Deve ser executado o mais silenciosamente possível para não perturbar os jogadores
durante o jogo.

5,3.

O mesmo tipo de relógio s deve ser usado durante todo o torneio.

5,4

Requisitos para relógios de xadrez eletrônicos

5.4.1. Em relógios aprovados, quando um relógio atinge zero em um controle de tempo de modo de incremento, o
outro relógio não funciona mais e mantém sua última exibição. Para torneios Rapid e Blitz, quando um dos
relógios chega a zero, o outro pode ser configurado para continuar a funcionar até também chegar a zero.

5.4.2. Em relógios aprovados, quando ambas as bandeiras caem, deve-se ver qual delas caiu primeiro.

5.4.3. Quando os relógios aprovados são usados, o jogador cuja bandeira cair primeiro tem um
desvantagem e o outro jogador, que tem algum tempo restante no seu relógio, tem uma vantagem definitiva. Esta
é uma disparidade para os jogadores.

5.4.3.1.

Os relógios devem funcionar de acordo com as leis do xadrez da FIDE.

5.4.3.2.

A exibição em todos os momentos deve mostrar o tempo disponível para completar o próximo
movimento de um jogador (preferível para exibir os segundos também desde o início).

5.4.3.3.

Os visores devem ser legíveis a uma distância de pelo menos 3 metros.

5.4.3.4.

De pelo menos uma distância de 10 metros um jogador deve ter uma indicação claramente
visível de que o relógio está correndo.

5.4.3.5.

No caso de um controle de tempo ser passado, um sinal no visor deve sinalizar claramente
qual jogador passou primeiro no controle de tempo.

5.4.3.6.

Para relógios alimentados por bateria, uma indicação de bateria fraca é necessária.

5.4.3.7.

No caso de uma indicação de bateria fraca, o relógio deve continuar a funcionar perfeitamente
por pelo menos 10 horas.

5.4.3.8.

Atenção especial deve ser dada ao anúncio correto da passagem dos controles de
tempo.
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5.4.3.9.

No caso de sistemas de cronometragem cumulativos ou de atraso, o relógio não deve adicionar
nenhum tempo adicional se um jogador passar pelo controle do último tempo.

5.4.3.10.

No caso de penalidades de tempo, deve ser possível que as correções do contador de tempo e
movimento sejam executadas por um árbitro em 60 segundos.

5.4.3.11.

Deve ser impossível apagar ou alterar os dados exibidos com uma simples
manipulação.

5.4.3.12.

Os relógios devem ter um breve manual do usuário para o relógio.

5.4.3.13.

Todo controle de tempo oficial (taxa real de jogo) deve ser mencionado no procedimento
de teste de relógios.

5.4.3.14.

Relógios de xadrez eletrônicos usados para eventos FIDE devem ser endossados pela
Comissão Técnica da FIDE .

5.5.

Os relógios de xadrez eletrônicos endossados pela FIDE

5.5.1. DGT XL (ano 2007)
5.5.2. DGT 2010 (ano 2010)

5.5.3. Silver Timer (ano 2007)
5.5.4. Sistemco (ano de 2009)

5.5.5. DGT 3000 (ano 2014)
5.5.6. Relógio CE (ano 2017)

5.5.7 . LEAP relógio KK9908 (ano 2017)
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6

Folhas de pontuação eletrônica

6.1.

Observações gerais

6.1.1. Uma folha de pontuação eletrônica é uma substituição para as versões em papel usadas atualmente em
torneios e partidas. Torna mais fácil reconstruir jogos para publicação em situações onde nenhum outro
meio de registro de movimento é usado.
6.1.2. Uma folha de pontuação eletrônica é um dispositivo em que um jogador pode anotar seus momentos e os de seu
oponente durante uma partida com um registro eletrônico da partida disputada.

6.1.3. Regras básicas para esta folha de pontuação eletrônica (dispositivo):

6.1.3.1.

O dispositivo é dedicado a anotar jogos de xadrez (não um computador
multiuso).

6.1.3.2.

O dispositivo está em total conformidade com as regras da FIDE.

6.1.3.3.

A notação do jogo está de acordo com as Leis do Xadrez da FIDE, enquanto o uso de
estatuetas é permitido.

6.1.3.4.

O dispositivo pode ser vinculado ao proprietário ou jogador por meio de alguma
identificação única do dispositivo.

6.1.3.5.

O dispositivo registra as ações do usuário durante o modo de jogo para prevenir ou detectar o
jogo sujo.

6.1.3.6.

Está previsto que tanto os jogadores quanto as organizações do torneio comprem e utilizem
seus próprios dispositivos.

6.1.3.7.

6,2

O dispositivo deve ter aproximadamente o tamanho A5-A6 (tamanho do papel).

Modo de jogo

6.2.1. Este é o modo onde o jogador anota seu jogo. A mudança de qualquer outro modo para o modo
de jogo pode ser feita pelo próprio jogador quando o jogo terminar ou pela organização ou
árbitro do torneio.
6.2.2. As seguintes regras se aplicam à folha de pontuação eletrônica no modo de jogo:

6.2.2.1.

Durante o jogo não é possível mudar para nenhum outro modo.

6.2.2.2.

A notação do jogo é claramente visível para o árbitro, com a restrição de que nem todos os
movimentos precisam ser visíveis.

6.2.2.3.

O estado do dispositivo em modo de jogo é claramente visível para todos.

6.2.2.4.

Não é permitido sair do modo de jogo por acidente ou deliberadamente, sem
avisar o jogador, seu oponente ou árbitro. Isso também é claramente visível
para todas as partes.
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6.2.2.5.

Se a bateria estiver com pouca carga, isso deve ser sinalizado. Quando isso é

sinalizado, o a bateria deve durar pelo menos 8 horas para permitir a anotação de
um jogo completo.

6.2.2.6.

Um mínimo de 7 movimentos devem estar visíveis em uma lista de movimentos. A entrada

6.2.2.7.

gráfica através de um tabuleiro de xadrez com figuras é permitida.

6.2.2.8.

A rolagem pela lista de movimentos é permitida, assim como a correção de movimentos
incorretos inseridos.

6.2.2.9.

Um jogo termina quando um resultado é anotado e ambos os jogadores assinaram a
súmula. A assinatura do árbitro é opcional.

6.2.2.10.

Os jogadores são obrigados a enviar o texto do seu jogo ao Organizador com
referência ao artigo 8.3 das Leis do Xadrez.

6.2.2.11.

Ao entrar nos movimentos:

- É permitido entrar em um movimento ilegal;

- É permitido inserir o tempo do relógio, ofertas de sorteios e outras abreviaturas de acordo
com as Leis do Xadrez. A entrada de horas do relógio deve ser possível usando uma
notação estatueta;
- É permitido inserir apenas movimentos de branco ou preto durante problemas de tempo;

- É permitido inserir um traço para um movimento durante problemas de tempo;
- O dispositivo não tem permissão para corrigir ou sinalizar movimentos ilegais
automaticamente;
- Se um impasse ou xeque-mate for perdido ou um movimento ilegal for feito pelo jogador, o
dispositivo deve ser capaz de registrar os seguintes movimentos.
- Um contador de movimento automático deve estar disponível

6.2.2.12.

O dispositivo deve ser capaz de reiniciar a notação.

6.3.

Modo Árbitro

6.3.1.

O modo árbitro é um modo opcional para o dispositivo. Este modo é criado para dar ao árbitro alguns
recursos extras de apoio ao seu trabalho.

6.3.2.

Se houver um modo de árbitro disponível, as seguintes regras se aplicam:

6.3.2.1.

Apenas o árbitro (ou um representante do torneio

organização) tem permissão para entrar neste modo durante um jogo.

6.3.2.2.

Neste modo, verificações de legalidade podem ser feitas nas jogadas jogadas

no jogo:
- Repetição de três vezes de uma posição (repetição de cinco vezes)
- movimentos)
Regra de 50 movimentos (regra de 75

- Detecção de impasse ou cheque-mate.

- O árbitro pode retroceder no caso de um movimento ilegal ser detectado.
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Alguns dispositivos também indicarão ao árbitro se os movimentos foram alterados. Isso pode ser usado para ver se um jogador
estava usando o dispositivo para analisar durante o jogo.

6,4

Modo proprietário

6.4.1. O modo proprietário é um modo opcional para o dispositivo. Este é um modo onde o produtor pode adicionar
alguns recursos de xadrez para criar um produto atraente para seus clientes.

6.4.2. Se houver modo de proprietário disponível, as seguintes regras se aplicam:

6.4.2.1.

A identificação do proprietário deve ser possível no modo de proprietário.

6.4.2.2.

Este modo só é permitido quando não está jogando. Caso contrário, está completamente
bloqueado.

7

6.4.2.3.

Nenhum programa de xadrez é permitido, ou seja, este não é um computador de xadrez.

6.4.2.4.

Nenhuma outra atividade relacionada ao xadrez é permitida.

6.4.2.5.

Para qualquer pessoa, é fácil ver que o dispositivo está no modo proprietário.

Testando relógios e equipamentos
A seção sobre teste de relógios pode ser encontrada no Manual da FIDE.

8

Salas de torneio para o FIDE Mundial ou Continental

Campeonatos e olimpíadas

8,1

Inspeção e preparação do Play Hall
8.1.1. Todas as áreas às quais os jogadores têm acesso durante o jogo devem ser inspecionadas cuidadosa e
repetidamente pelo Organizador Chefe e pelo Árbitro Chefe.

8.1.2.

Espaço para espectadores deve ser preparado. A distância entre os tabuleiros de xadrez e os
espectadores não deve ser inferior a um metro, para torneios de nível superior 1,5 metros.

8.1.3.

A iluminação de um padrão semelhante ao usado para exames deve ser de cerca de 800 lux. A
iluminação não deve lançar sombras ou fazer com que pontos de luz sejam refletidos das
peças. Cuidado com a luz solar direta, especialmente se ela variar durante o jogo.

Para torneios de alto nível, o organizador deve ter a possibilidade (o dispositivo) de ajustar a
luz do corredor - a qualidade da iluminação cobrindo uma área maior para o mesmo nível de
fluxo requer um número maior de lumens.

8.1.4.

É altamente recomendável que o corredor seja acarpetado. O ruído de cadeiras em movimento
deve ser evitado.

8.1.5.

Os níveis de ruído estranhos perto do salão do torneio também devem ser verificados.
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8,2.

Espaço para jogadores e árbitros

8.2.1. Recomenda-se que o espaço mínimo de 4 metros quadrados esteja disponível para cada jogador em
partidas individuais e torneios round robin. Para outros torneios, 2 metros quadrados podem ser
adequados. (Consulte o Diagrama-A)
Algumas definições e recomendações sobre os tamanhos L
: Comprimento da mesa.

L = 110 cm, tolerâncias: +20 cm, -10 cm: Largura

W

da mesa.
W = 85 cm, tolerâncias: +5 cm, -5 cm. : Espaço

S

horizontal entre as linhas da tabela. S = 3m,
tolerâncias: +1,5 m, -0,5 m. : Espaço vertical entre

R

as linhas da tabela. R = 3m, tolerâncias: +1,5 m, -0,5
m.
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8.2.2. Deve haver um mínimo de 2,5 metros entre as linhas de jogadores. É melhor não ter linhas longas e ininterruptas.
Sempre que possível, os jogadores devem jogar em mesas individuais, pelo menos para as tabelas superiores ou as
melhores partidas nos eventos. (Consulte o Diagrama-B)

Diagrama B
Estilos básicos de colocação de hall de torneio

Fila unica
Estilo preferido para individual

competições

Dual Row
Para grandes eventos (torneios abertos, jogadores juvenis, etc.) Um árbitro
pode verificar duas mesas ao mesmo tempo

Multi Row
Para competições de equipe (deve ser evitado para eventos individuais, tanto quanto possível)
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8.2.3. Tabelas especiais com a conexão à Internet para árbitros também devem ser organizadas.

8.2.4. Os jogos não devem ser colocados muito perto das portas.
8.2.5. As condições de jogo para todos os jogadores no evento (especialmente para ambos os jogadores em um jogo) devem ser
igualadas tanto quanto possível. As exceções são mencionadas em (b).

As condições de jogo devem, na medida do possível, ser as mesmas para todos os jogadores no evento. Em particular, isso
deve se aplicar a um jogador e seu oponente.

9

Transmissão

9,1.

Todos os eventos oficiais da FIDE devem ser transmitidos pela Internet

9.1.1. Todos os jogos de partidas do Campeonato Mundial, Copa do Mundo, Olimpíada, Campeonato
Mundial de Equipes e GP FIDE.

9.1.2.

Pelo menos 10 jogos de cada categoria de idade dos Campeonatos Mundiais Juvenis e Cadetes.

9.1.3.

O máximo possível de jogos de todos os outros campeonatos, mas pelo menos 30 jogos.

9.1.4.

O atraso da transmissão deve ser decidido pelo Organizador Chefe e pelo Árbitro Chefe.
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10

Requisitos para o tratamento de jogadores de xadrez deficientes

10.1. Observações gerais
10.1.1. Essas diretrizes serão usadas para todos os eventos classificados pela FIDE.
10.1.2. Ninguém tem o direito de se recusar a encontrar um jogador com deficiência contra quem ele foi corretamente
emparelhado.

10.1.3. Todos os locais de xadrez devem ser acessíveis a todos, ou um local alternativo aceitável com supervisão
total deve estar disponível para aqueles que não podem acessar o local nomeado.

10.1.4. Uma circular será enviada quando todos os competidores forem conhecidos. Esta circular contém um
formulário de inscrição com os pontos e perguntas usuais, perguntando se algum competidor potencial tem
uma deficiência que requer circunstâncias especiais. O competidor deve informar os organizadores sobre
as circunstâncias especiais pelo menos 20 dias antes do início do evento.

10.1.5. Nenhum jogador com deficiência será "penalizado" de acordo com os Artigos 6.7 e

8.1.6 das Leis do Xadrez por causa da deficiência.

Refere-se aos artigos atuais 6.2.6 e 8.1.6
10.1.6. Recomenda-se que em todos os eventos haja um médico do torneio. O Organizador Chefe e
o Árbitro Chefe devem saber o número de telefone do hospital local e do médico.

10.1.7. Recomenda-se que cada federação nacional de xadrez nomeie um oficial para questões relacionadas a
deficiências.
10.1.8. É altamente recomendável que todos os organizadores de eventos de xadrez adotem essas diretrizes.

10,2. Arranjos especiais para participantes
10.2.1 Qualquer competidor com deficiência que solicitar razoavelmente a tempo a colocação de seu equipamento em um
determinado assento ou orientação, tem o direito de fazê-lo, desde que isso não prejudique seu oponente ou
outros competidores. O organizador do evento deve garantir que as necessidades de ambos os jogadores sejam
atendidas.

10.2.2. Todas as informações relevantes devem ser exibidas antes do início do evento, incluindo mapas do
local mostrando a localização dos banheiros, bebidas e saídas de emergência.

10.2.3. Se um competidor não puder acessar as bebidas, providências devem ser tomadas para que suas necessidades sejam
atendidas.

10.2.4. Se um competidor não puder apertar seu próprio relógio ou mover suas próprias peças, um assistente estará
disponível a menos que o oponente esteja disposto a fazê-lo. Se o oponente estiver atuando como assistente, o
Árbitro Chefe pode decidir dar a ele mais tempo para pensar.
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10.2.5. Se um jogador fez uma solicitação prévia, cópias de todos os avisos devem estar disponíveis em letras grandes. Se um
jogador não conseguir ler letras grandes, então os avisos devem ser lidos para ele.

10.2.6. Recomenda-se que todas as provas de equipa tenham a regra que se uma equipa visitante indicar que
tem um jogador com deficiência a acompanhá-la, com antecedência suficiente, que a equipa da casa
faça tudo o que for razoável para garantir que esse jogador possa participar.

10,3. Organização do salão do torneio
10.3.1. Apenas um jogo por mesa: caso seja necessário um assistente as mesas devem ser maiores (largura de 2 m
para colocar os assistentes para deficientes) e devem ser colocadas separadamente.

10.3.2. Os corredores entre as fileiras de mesas devem ser duas vezes maiores (cadeiras de rodas)
10.3.3. Os árbitros devem ser claramente acessíveis a todos os jogadores.
10.3.4. Preveja pontos de contato adicionais para eletricidade: alguns jogadores com deficiência visual usam uma lâmpada como
tabuleiro de xadrez. Esta lâmpada não deve incomodar o oponente.

10.3.5. Coloque os enxadristas cegos no mesmo lugar tanto quanto possível (eles saberão o caminho para
o banheiro e de volta em muito pouco tempo!) E dê-lhes o mesmo assistente durante todo o
torneio.
10,4. Assistentes
10.4.1. Os assistentes devem ter um conhecimento mínimo de xadrez; a língua é menos importante, uma vez que a
maioria dos jogadores com deficiência fala apenas a sua língua materna.

O inglês usado aqui não é tão claro quanto deveria ser. É preferível ter um assistente que entenda o suficiente
sobre xadrez para poder realizar as tarefas exigidas do que ter alguém que compartilhe uma língua com o
jogador deficiente, mas não tenha um conhecimento básico de xadrez.

10.4.2. Os assistentes para jogadores cegos devem saber o nome das peças na sua língua

É útil se o árbitro / organizador preparou uma lista dos nomes das peças e outros termos do xadrez em
idiomas apropriados. Uma cópia desta lista deve ser entregue ao assistente.

10.4.3. Os assistentes para jogadores cegos devem informar o jogador quando eles estão deixando o tabuleiro
temporariamente.

10.4.4. O assistente deve sempre escrever os movimentos: esta é uma ajuda importante para o árbitro.
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10,5. Organização do torneio e Árbitro Chefe
10.5.1. Organize uma reunião de jogadores para todos os jogadores antes da primeira rodada, de preferência no salão do torneio.

10.5.2. Se possível, apenas uma rodada por dia deve ser jogada.

10.5.3. Depois de fazer os pares, o árbitro principal deve decidir manualmente em qual tabuleiro todos devem
jogar: alguns jogadores (deficientes visuais) devem sempre jogar no mesmo tabuleiro, enquanto o maior
espaço deve ser previsto para jogadores em cadeira de rodas.

10.5.4. Desenhar propostas ou reivindicações pode facilmente ser feito através do assistente. Todos os jogadores aceleram
sozinhos, exceto os jogadores que são fisicamente incapazes de fazê-lo.

10.5.5. No caso de haver uma situação problemática de tempo com jogadores deficientes visuais, o árbitro deve ter
em mente que o oponente (não deficientes visuais) pode responder quase imediatamente. O regulamento
do torneio deve, portanto, isentar o jogador com deficiência visual da obrigação de registrar os lances
durante os últimos cinco minutos, mesmo quando o jogo é jogado com um incremento de pelo menos 30
segundos. O jogador com deficiência visual deve então atualizar sua folha de pontuação após o problema
de tempo.
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11

Requisitos para o tratamento de torneios escolares

11.1. Observações gerais
11.1.1. Estas diretrizes devem ser observadas para todos os torneios escolares disputados sob os auspícios da FIDE ou que
devem ser classificados pela FIDE e idealmente também devem ser seguidos por torneios escolares nacionais e
regionais, especialmente aqueles que podem ser classificados nacionalmente.

Essas diretrizes também podem ser indicações úteis para o xadrez escolar comum, que é frequentemente
descrito como "não competitivo" (os jogos geralmente são jogados sem relógios e geralmente não são
notados) nos casos em que o organizador está tentando apresentar aos jogadores o mundo "competitivo"
xadrez.

11.1.2. Cada jogador deve ter um acompanhante que será o atendente.
11.1.3. O atendente pode ajudar o jogador para encontrar a mesa.
11.1.4. Durante um jogo, todos os assistentes, pais e treinadores são tratados como espectadores. Eles devem permanecer no
local para os espectadores e não podem interferir no andamento do jogo. Em caso de situação questionável pode
entrar em contato apenas com o árbitro ou o organizador.

11.1.5. Os participantes não podem usar nenhum telefone celular ou dispositivo eletrônico no salão de jogos.

11.1.6. O uso de câmeras com flash está restrito aos primeiros cinco minutos de cada rodada.

O Regulamento Geral de Competições 11.2 (Mídia) permite flash por 10 minutos na rodada 1.

11,2. Organizadores e suas funções
11.2.1 Os organizadores são obrigados a preparar o convite e o regulamento que devem ser o mais completos
possíveis, indicando claramente as condições esperadas e dando todos os detalhes que possam ser úteis
aos participantes:

- nome, endereço (incluindo e-mail, fax e números de telefone) dos organizadores,

- data e local do evento,
- o (s) hotel (s) onde os jogadores irão ficar (incluindo e-mail e números de telefone), também em relação ao
fornecimento de alimentação e alojamento,
- requisitos para os participantes (por exemplo, data de registro),

- programação do torneio (com a anotação da confirmação dos jogadores, tempo aproximado do jogo e
tempo estimado da cerimônia de premiação),
- a taxa de jogo e o sistema de desempate,

- o tempo padrão,
- os prêmios, brindes, diploma e diploma importante para a participação.

Para os juniores de alguns países, é vital que recebam um certificado de participação.
11.2.2. O organizador chefe deve estar presente na sala de jogo durante o torneio. Ele é responsável pela
preparação do salão de jogos, cerimônia de abertura e cerimônia de premiação.
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11.2.3. Recomenda-se garantir um árbitro para cada 30 jogadores.
11.2.4. Antes da primeira rodada, o organizador é obrigado a explicar aos jogadores o regulamento do torneio e
lembrá-los de algumas regras básicas:
- encontrar a mesa (numerada), tabuleiro de xadrez e a cor adequada das peças,
- anunciar que os jogadores que perderem o jogo joguem a próxima rodada (a menos que as regras de uma
competição especifiquem o contrário),
- toque,
regra de movimento de

- roque (o primeiro rei, depois a torre, usando uma mão),
- usando o relógio de xadrez (iniciar e parar),

- movimento ilegal e sua conseqüência,

- telefone celular e sua conseqüência,
- a forma de reclamação (pare o relógio e pergunte ao árbitro),

- a forma de anunciar o resultado.
- anunciar que o árbitro recolherá o resultado na mesa do jogador. Ele também verificará os nomes dos
jogadores antes de escrever o resultado.

Nota: Algumas crianças correm para os pais muito rápido e se esquecem de relatar o resultado. Às vezes,
eles dão resultados falsos quando vêm ao lugar dos árbitros ou mudam o cor. Depois disso, o árbitro tem
menos tempo para intervir ou verificar quem ganhou o jogo.
Os jogadores, especialmente crianças pequenas, podem ter um curto período de atenção. É aconselhável que os
anúncios de abertura sejam curtos e contenham apenas as informações mais importantes.

11.3. Condições do torneio
11.3.1. Se for possível, todos os jogos devem ser disputados em uma sala de jogos, por exemplo, no ginásio da escola. O
espaço mínimo de dois metros quadrados deve estar disponível para cada jogador.

11.3.2. Em outros casos, cada sala de jogo deve ter pelo menos um árbitro.

11.3.3. As mesas e cadeiras devem ser ajustadas à altura das crianças e ao tamanho do tabuleiro de xadrez. Veja
um exemplo abaixo [dimensão em cm].

11.3.4. É altamente recomendável que o equipamento de xadrez usado em uma competição seja o mesmo para todos os
participantes e todos os jogos.

11.3.5. As peças de xadrez devem ser feitas de madeira, plástico ou uma imitação desses materiais.
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11.3.6. Devem ser usadas peças para torneios FIDE. Caso o organizador tenha dificuldades para preparar este tipo de
equipamento, poderá utilizar o tabuleiro de xadrez com tamanho mínimo de quadrado de 55 mm e altura do
rei de 90 mm (Staunton nº 5). O tabuleiro de xadrez com tamanho quadrado de 38 mm e altura do rei 75 mm
(Staunton nº 4) também é aceitável nos torneios escolares.

11.3.7. É necessário preparar conjuntos de xadrez, peças e relógios de xadrez adicionais porque eles não são danificados uma
única vez durante os torneios escolares.

11.3.8. Cada tabuleiro de xadrez deve ter coordenadas.

11.3.9. A sala de jogo deve ser bem marcada com uma placa indicando a área de jogo, a área dos espectadores, as
mesas dos árbitros e dos organizadores, bem como os banheiros, etc.

11.3.10.

Se os jogadores estão participando de alguns grupos, é recomendável indicar

o nome do grupo usando cores diferentes e outros caracteres. A mesma cor pode ser usada para
marcar os pares, resultados, etc. É mais fácil para as crianças lembrar as cores e encontrar o
grupo certo.
11.3.11.

O espaço para espectadores deve ser preparado e claramente sinalizado. Pode ser outra
sala ou o local separado na sala de jogos. A distância entre os tabuleiros de xadrez e os espectadores
não deve ser inferior a um metro. o barreira de corda é solicitada.

11.3.12.

Não é permitido aos espectadores andar entre o tabuleiro de xadrez ou ficar em frente a um
jogador coadjuvante.

Os árbitros devem garantir que os espectadores fiquem atrás dos jogadores que estão apoiando.

11.3.13.

Os jogadores se tornam espectadores quando o jogo termina. Os jogadores não estão autorizados a
jogar jogos de boliche no salão de jogos.

11.3.14.

O quadro de anúncios deve estar preparado para exibir as listas de início, pares,
resultados e outras informações do torneio.

11.3.15.

Nenhum alimento ou bebida, exceto água engarrafada, será permitido na área de competição.
Água engarrafada não pode ser colocada na mesa.

11,4. Taxa de jogo e resultados
11.4.1. Não deve haver mais do que 5-6 horas de jogo em todas as rodadas em um dia. Exemplos: um dia 6 rodadas
G = 15 'e 5 rodadas G-30' ou três dias com duas rodadas G-60 '. Pode estar relacionado com a
possibilidade de alcançar a categoria de xadrez local.

11.4.2. Torneios sem relógios de xadrez. Após 20 minutos, os árbitros dão o relógio aos jogadores com, por
exemplo, 5 minutos para cada jogador completar o jogo.
11.4.3. O jogador que ganha seu jogo, ou vence por desistência, marca um ponto (1), um jogador que perde seu jogo, ou
desiste, não marca nenhum ponto (0) e um jogador que empata seu jogo marca meio ponto (½).

Outros sistemas de pontuação são permitidos.
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11,5. Sistema de desempate

11.5.1. O sistema de desempate deve ser decidido com antecedência e anunciado antes do início do torneio. O
árbitro deve estar pronto para esclarecer claramente as regras de cálculos do sistema de desempate para
as crianças e espectadores. Se todos os desempates falharem, o empate será desfeito por sorteio.

11.5.2. Um play-off é o melhor sistema, mas nem sempre é apropriado, porque exigiu o tempo adicional.
No entanto, recomenda-se que sejam organizados play-offs em caso de primeiro lugar no
campeonato ou nas eliminatórias.

11.5.3. O desempate em torneios suíços:
Veja também a seção sobre Desempates

11.5.3.1.

O Corte 1 de Buchholz (a soma das pontuações de cada um dos adversários de um jogador reduzida
pela pontuação mais baixa do adversário)

11.5.3.2.

O Sistema Buchholz (a soma das pontuações de cada um dos oponentes de um jogador)

11.5.3.3.

O maior número de vitórias.

11.5.3.4.

O maior número de vitórias com as pretas (jogos não disputados serão contados como jogados
com as brancas).

11.5.4. O desempate em torneios Round-Robin:
Veja também a seção sobre Desempates

11.5.4.1.

O maior número de vitórias.

11.5.4.2.

Sonneborn-Berger (a soma das pontuações dos adversários que um jogador derrotou e a metade
das pontuações dos jogadores com quem ele empatou).

11.5.4.3.

Sistema Koya (o número de pontos obtidos contra todos os oponentes que alcançaram
50% ou mais)

11.5.4.4.

O maior número de vitórias com as pretas (os jogos não disputados serão contados como jogados
com as brancas)
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12

Taxa de jogo - controles de tempo

Os seguintes controles de tempo são aprovados para Eventos Mundiais FIDE:
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13

Regulamentos de desempate

13.1. Escolha do sistema de desempate

13.1.1 A escolha do sistema de desempate a ser usado em um torneio deve ser decidida com antecedência e
deve ser anunciada antes do início do torneio. Se todos os desempates falharem, o empate será
desfeito por sorteio.
13.1.2 Um play-off é o melhor sistema, mas nem sempre é apropriado. Por exemplo, pode não haver tempo
adequado.
13.1.3 A lista de todos os outros sistemas de desempate comumente usados é fornecida em ordem alfabética. Os jogadores
serão classificados em ordem decrescente do respectivo sistema.

13,2. Pague
Fundamentalmente, esta é a maneira mais justa de decidir a classificação final dos jogadores com pontuações iguais
no final de um torneio. O maior problema é que não haverá tempo suficiente para organizar jogos de desempate com
um tempo de jogo semelhante ao do torneio principal. Portanto, são organizados jogos de desempate com tempos de
jogo muito curtos, principalmente rápidos ou blitz, e este é um tipo diferente de torneio. Essa é uma das razões pelas
quais alguns jogadores não estão felizes com os playoffs.

13.2.1 Deve ser reservado tempo adequado para que uma conclusão seja alcançada.

13.2.2 O sistema de emparelhamento e a taxa de jogo devem ser determinados antes do início do evento.

13.2.3 Todas as eventualidades devem ser contempladas no regulamento.

13.2.4 Recomenda-se que os play-offs sejam organizados apenas para a disposição do primeiro lugar, um campeonato
ou vagas de qualificação.

13.2.5 Quando lugares subsidiários também estão sendo decididos durante o play-off, cada posição deve ser
determinada de acordo com o play-off. Por exemplo, três jogadores empatam: o número 1 vence o play-off,
o número 2 vem em segundo e o número 3 em terceiro. O número 2 receberá o segundo prêmio.

13.2.6 Quando dois jogadores estão empatados após o primeiro lugar ter sido decidido, eles devem dividir qualquer
prêmio em dinheiro a que têm direito. Por exemplo: quatro jogadores empatam e um nocaute é organizado. Os
jogadores 3 e 4 eliminados na semifinal dividirão o 3º e o 4º prêmios igualmente.

13.2.7 Quando o tempo é limitado antes da cerimônia de encerramento, os jogos entre jogadores potencialmente
envolvidos em tais empates na última rodada podem ser programados para começar mais cedo do que
outros jogos do torneio.

13.2.8 Se houver um play-off, ele deverá começar após um intervalo de pelo menos 30 minutos após a conclusão
do último jogo principal envolvendo jogadores no play-off. Onde houver outras etapas, deve haver um
intervalo de pelo menos 10 minutos entre cada etapa.
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13.2.9 Cada jogo será supervisionado por um árbitro. Se houver uma disputa, o assunto será
encaminhado ao Árbitro Chefe. Sua decisão será final.
13.2.10

As cores iniciais serão determinadas por sorteio em todos os casos abaixo.

13.2.11

O seguinte é um exemplo em que o tempo para play-off é um pouco
limitado.
(1) Se dois jogadores tiverem que jogar um tie-break, eles jogam um mini-jogo de dois

partida na taxa de todas as jogadas em 3 minutos com 2 segundos adicionados para cada jogada
da jogada 1. Se a partida estiver empatada, um novo sorteio de cores deve ocorrer. O vencedor
será o primeiro vencedor de um jogo. Depois de cada jogo ímpar, as cores devem ser invertidas.
(2) Se três jogadores tiverem que participar de um play-off, eles jogam uma rodada de um jogo

robin na taxa P-3 '+ 2 ”. Se todos os três jogadores empatarem novamente, então o próximo desempate deve
ser usado (veja a lista de desempates), e o jogador em pior posição eliminado. O procedimento é então como
em (1).

(3) Se quatro jogadores tiverem que participar de um play-off, eles jogam um nocaute. o

os emparelhamentos serão determinados por sorteio. Haverá partidas eliminatórias de dois jogos na
taxa de (1).
(4) Se cinco ou mais jogadores tiverem que participar de uma repescagem, eles são classificados pelo

próximo desempate (veja a lista de desempates) e todos, exceto os quatro primeiros, serão eliminados.

13.2.12

O direito é reservado para fazer as alterações necessárias.

13.2.13

Quando apenas dois jogadores estão envolvidos no play-off, eles podem jogar em um ritmo de jogo
mais lento, se o tempo permitir, por acordo com o CA e CO.

13.3 Avaliação Média de Oponentes
13.3.1 A Avaliação Média dos Oponentes (ARO) é a soma das avaliações dos oponentes de um jogador,
dividida pelo número de jogos disputados.
13.3.2 O Corte de Avaliação Média de Oponentes (AROC) é a Avaliação Média de Oponentes, excluindo uma
ou mais das avaliações dos oponentes, começando com a de menor pontuação oponente. Todas as
dispensas e byes devem ser eliminados do cálculo do AROC.

13.3.3. Avaliação média dos oponentes, corte 1 (AROC 1) A avaliação média dos oponentes, corte 1 (AROC
1) é a avaliação média dos oponentes, excluindo o oponente de menor pontuação.

13.3.3.1.

Todas as desistências e byes devem ser eliminados do cálculo de AROC 1. Se um jogador tem uma
ou mais desistências ou byes, então nenhum resultado adicional deve ser eliminado do cálculo de AROC 1.
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13.4 Sistema Buchholz
13.4.1 O Sistema Buchholz é a soma das pontuações de cada um dos oponentes de um jogador.

13.4.2 O Buchholz Mediano é o Buchholz reduzido pela pontuação mais alta e mais baixa dos
oponentes.
13.4.3 O Buchholz 2 mediano é a pontuação de Buchholz reduzida pelas duas pontuações mais altas e as duas mais
baixas dos oponentes.

13.4.4 O Buchholz Cut 1 é a pontuação de Buchholz reduzida pela pontuação mais baixa dos oponentes.

13.4.5 O Buchholz Cut 2 é a pontuação de Buchholz reduzida pelas duas pontuações mais baixas dos oponentes.

13,5

Encontro Direto
Se todos os jogadores empatados se enfrentaram, a soma dos pontos desses encontros é usada. O jogador com a
pontuação mais alta é classificado como o número 1 e assim por diante.

13,6

Sistema Koya para torneios Round-Robin

13.6.1 Este é o número de pontos obtidos contra todos os oponentes que alcançaram 50% ou mais (incluindo
vitórias por desistência).

13.6.2 Sistema Koya estendido
O sistema Koya pode ser estendido, passo a passo, para incluir grupos de pontuação com menos de 50% (incluindo
vitórias por desistência), ou reduzido, passo a passo, para excluir jogadores que marcaram 50% (incluindo vitórias
por desistência) e depois mais pontuações.

13,7

Número de jogos ganhos com as peças pretas Número de

13,8

jogos disputados com as peças pretas

O maior número de jogos disputados com as peças pretas (os jogos não jogados contam como
jogados com as peças brancas).
13,9

Sistema Sonneborn-Berger (cálculo)

13.9.1 Sonneborn-Berger para Torneios Individuais Round Robin é a soma das pontuações dos oponentes que
um jogador derrotou (incluindo vitórias por desistência) e metade das pontuações dos jogadores com
quem ele empatou.

13.9.2 Sonneborn-Berger para Torneios Individuais Double Round Robin é a soma dos produtos das
pontuações em dois jogos (incluindo vitórias por desistência) contra o oponente multiplicado pelo
número de pontos obtidos por este oponente.
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13.9.3 Sonneborn-Berger para torneios por equipes é a soma dos produtos das pontuações feitas por cada
equipe adversária e a pontuação feita contra essa equipe. Exemplo: Nas Olimpíadas de Xadrez, a
soma dos pontos Sonneborn-Berger é calculada da seguinte forma: match points de cada adversário,
excluindo o adversário que marcou o menor número de match points, multiplicado pelo número de
game points obtidos contra esse adversário.

13,10. Sistema cumulativo
13.10.1.

Soma das pontuações progressivas: Após cada rodada, um jogador obtém uma determinada pontuação do
torneio. Essas pontuações são adicionadas para determinar a soma total da pontuação progressiva.

13.10.2.

Soma dos cortes da pontuação progressiva: A soma da pontuação progressiva reduzida pela pontuação do
torneio de uma ou mais rodadas, começando com a primeira rodada.

13.11 Desempates em Competições por Equipe

13.11.1.

Pontos de partida em competições de equipe que são decididos por pontos de jogo. Por exemplo: 2 pontos
por uma partida vencida em que uma equipe marcou mais pontos que a equipe adversária, 1 ponto por uma partida
empatada e 0 pontos por uma partida perdida.

13.11.2.

Pontos de jogo em competições de equipe que são decididos por pontos de partida. O empate é desfeito
determinando o número total de pontos de jogo marcados.

13,11. Sistemas Tie-Break usando e P ae

ade O

13.12.1.

Sonneborn-Berger,

13.12.2.

O Sistema Koya para Torneios Round-Robin,

13.12.3.

The Koya System Extended,

13.12.4.

Número de jogos ganhos (incluindo vitórias por desistência),

13.12.5.

Número de jogos ganhos com as peças pretas,

13.12.6.

Encontro direto

e

Ré

13,13. Sistemas de desempate usando os próprios resultados de uma equipe

13.13.1.

Pontos de partida em competições de equipe

13.13.2.

Pontos de jogo em competições de equipe que são decididos por pontos de partida O empate é
quebrado determinando o número total de pontos de jogo marcados.

13.13.3.

Encontro direto

13,14. Tie-B e S e
13.14.1.

eO

e

Ré

Observe que essas pontuações são determinadas em cada caso após a aplicação da regra relativa
aos jogos não disputados.
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13.14.2.

Sistema Buchholz

(2.1) Buchholz Mediano
(2,2) Buchholz 2 mediano (2,3) Corte
1 de Buchholz (2,4) Corte 2 de
Buchholz

(2.5) Soma de Buchholz: a soma das pontuações de Buchholz dos oponentes

13.14.3.

Sistema Sonneborn-Berger

(3.1) Sonneborn-Berger para torneios individuais
(3.2) Sonneborn-Berger para Torneios por Equipes A: a soma dos produtos dos match points
feitos por cada equipe adversária e os match points feitos contra aquela equipe, ou

(3.3) Sonneborn-Berger para Torneios por Equipes B: a soma dos produtos dos pontos de jogo feitos
por cada equipe adversária e os pontos de jogo feitos contra essa equipe, ou

(3.4) Sonneborn-Berger para Torneios por Equipe C: a soma dos produtos dos pontos de jogo feitos por
cada equipe adversária e os pontos de partida feitos contra essa equipe, ou

(3.5) Sonneborn-Berger para Torneios por Equipes D: a soma dos produtos dos pontos de jogo feitos por
cada equipe adversária e os pontos de jogo feitos contra aquela equipe

(3.6) Sonneborn-Berger para TeamTournaments Cut 1 A: a soma dos produtos dos match points
feitos por cada equipe adversária e os match points feitos contra aquela equipe, excluindo a equipe
adversária que marcou o menor número de match points, ou

(3.7) Sonneborn-Berger para TeamTournaments Cut 1 B: a soma dos produtos dos match points
feitos por cada equipe adversária e os game points feitos contra aquela equipe, excluindo a equipe
adversária que marcou o menor número de match points, ou

(3.8) Sonneborn-Berger para TeamTournaments Cut 1 C: a soma dos produtos dos pontos de jogo
feitos por cada equipe adversária e os match points feitos contra essa equipe, excluindo a equipe
adversária que marcou o menor número de pontos de jogo, ou

(3.9) Sonneborn-Berger para TeamTournaments Cut 1 D: a soma dos produtos dos pontos de jogo
feitos por cada equipe adversária e os pontos de jogo feitos contra aquela equipe, excluindo a equipe
adversária que obteve o menor número de pontos de jogo.
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13,15. Sistemas de desempate usando classificações individuais (onde todos os jogadores são avaliados)

Quando um jogador optou por não jogar mais de dois jogos em um

13.15.1.

torneio, seu ARO ou AROC será considerado inferior ao de qualquer jogador que tenha
completado mais do cronograma.

(1.1) ARO Ver 13.3.1. (1.2)
AROC Ver 13.3.2.
Isso se aplica quando um jogador perdeu mais de dois jogos por causa de byes solicitados e jogos que ele
inadimpliu.

13.15.2.

Para efeito de desempate, um jogador que não tenha adversário será considerado como tendo
jogado contra um adversário virtual que tenha o mesmo número de pontos no início da rodada e que
empate em todas as rodadas seguintes. Para a rodada em si, o resultado por desistência será considerado
um resultado normal.

Isso dá a fórmula:
Svon = SPR + (1 SfPR) + 0,5 * (n R)
onde para o jogador P que não jogou na rodada R: n = número de
rodadas completadas
Svon = pontuação do oponente virtual após a rodada n SPR =
pontuação de P antes da rodada R
SfPR = pontuação de perda de P na rodada R

Exemplo 1:
na terceira rodada de um torneio de nove rodadas, o jogador P não apareceu.

A pontuação do Pla er P s após 2 rodadas é 1,5. A pontuação de seu oponente virtual é Svon = 1,5 +
(1 0) + 0,5 * (3 3) = 2,5 após a rodada 3

Svon = 1,5 + (1 0) + 0,5 * (9 3) = 5,5 no final do torneio
Exemplo 2:
na rodada 6 de um jogador de torneio de nove rodadas, o oponente P não dispara. A pontuação do Pla er
P s após 5 rodadas é 3,5. A pontuação de seu oponente virtual é: Svon = 3,5 + (1 1) + 0,5 * (6 6) = 3,5
após a rodada 6

Svon = 3,5 + (1 1) + 0,5 * (9 6) = 5,0 no final do torneio
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Exemplos para explicar o sistema do oponente virtual - estamos na 5ª rodada de um torneio de 11 rodadas

(a) em caso de despedida ou +/-

Jogador A

Oponente virtual

pontos antes do resultado
da rodada

2

2

1

0

pontos após a rodada

3

2

pontos para as rodadas subsequentes

?

3

pontos no final do torneio

?

5

(b) no caso de um tchau de ½ ponto

Jogador A

Oponente virtual

pontos antes do resultado
da rodada

2

2

0,5

0,5

pontos após a rodada

2,5

2,5

pontos para as rodadas subsequentes

?

3

pontos no final do torneio

?

5,5

(c) no caso de - / +

Jogador A

Oponente virtual

pontos antes do resultado
da rodada

2

2

0

1

pontos após a rodada

2

3

pontos para as rodadas subsequentes

?

3

pontos no final do torneio

?

6

Se o sistema de desempate não estiver fixado nos regulamentos do torneio em vigor, cabe ao organizador
decidir o sistema. O tipo de torneio deve ser levado em consideração (Round Robin, Sistema Suíço, Torneio de
Equipe e assim por diante) e a estrutura dos participantes esperados (como juniores, seniores, jogadores
classificados ou não). Qualquer que seja o sistema usado, ele deve ser anunciado pelo organizador com
antecedência ou pelo Árbitro Chefe antes do início do primeiro turno.

13,16. Sistemas de desempate recomendados

13.16.1.

Para diferentes tipos de torneios, as regras de desempate são as listadas abaixo e são
recomendados para serem aplicados na ordem listada.

13.16.2.

Torneios Round-Robin Individuais:
Encontro direto
O maior número de vitórias, incluindo desclassificações
Sonneborn-Berger

Sistema Koya

Observação: Não use sistemas Buchholz para torneios Round Robin
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Torneios Team Round-Robin:

13.16.3.

Pontos de partida (se a classificação for decidida por pontos de jogo) ou pontos de
jogo (se a classificação for decidida por pontos de partida) Encontro direto

Sonneborn-Berger

Torneios individuais suíços onde nem todas as classificações são

13.16.4.
consistente:

Buchholz Cut 1

Buchholz
Sonneborn-Berger
Sistema cumulativo - soma das pontuações progressivas

Encontro direto
Quanto maior o número de vitórias, incluindo perdas, maior número
de vitórias com peças pretas
13.16.5.

Torneios individuais suíços onde todas as classificações são consistentes:

Buchholz Cut 1

Buchholz

Encontro direto
AROC
o maior número de vitórias, incluindo desistência O maior
número de vitórias com peças pretas
O maior número de jogos com as pretas (jogos não jogados serão contados como jogados com as brancas)

Sonneborn-Berger
13.16.6.

Torneios da equipe suíça:
Pontos de partida (se a classificação for decidida por pontos de jogo) ou pontos de
jogo (se a classificação for decidida por pontos de partida) Encontro direto

Buchholz Cut 1

Buchholz
Sonneborn-Berger

154

13,17. Detalhes da mesa Berger

Mesas Berger para torneios Round-Robin

13.17.1.

Onde houver um número ímpar de jogadores, o número mais alto conta como um adeus.
3 ou 4 jogadores:

Rd 1: 1-4, 2-3.
Rd 2: 4-3, 1-2.
Rd 3: 2-4, 3-1.
5 ou 6 jogadores:

Rd 1: 1-6, 2-5, 3-4.
Rd 2: 6-4, 5-3, 1-2.
Rd 3: 2-6, 3-1, 4-5.
Rd 4: 6-5, 1-4, 2-3.
Rd 5: 3-6, 4-2, 5-1.
7 ou 8 jogadores:

Rd 1: 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Rd 2: 8-5, 6-4, 7-3, 1-2.
Rd 3: 2-8, 3-1, 4-7, 5-6.
Rd 4: 8-6, 7-5, 1-4, 2-3.
Rd 5: 3-8, 4-2, 5-1, 6-7.
Rd 6: 8-7, 1-6, 2-5, 3-4.
Rd 7: 4-8, 5-3, 6-2, 7-1.
9 ou 10 jogadores:

Rd 1: 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.
Rd 2: 10-6, 7-5, 8-4, 9-3, 1-2.
Rd 3: 2-10, 3-1, 4-9, 5-8, 6-7.
Rd 4: 10-7, 8-6, 9-5, 1-4, 2-3.
Rd 5: 3-10, 4-2, 5-1, 6-9, 7-8.
Rd 6: 10-8, 9-7, 1-6, 2-5, 3-4.
Rd 7: 4-10, 5-3, 6-2, 7-1, 8-9.
Rd 8: 10-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5.
Rd 9: 5-10, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1.
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11 ou 12 jogadores:

Rd 1:

1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7. 12-7,

Rd 2:

8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 1-2. 2-12, 3-1,

Rd 3:

4-11, 5-10, 6-9, 7-8. 12-8, 9-7, 10-6,

Rd 4:

11-5, 1-4, 2-3. 3-12, 4-2, 5-1, 6-11,

Rd 5:

7-10, 8-9. 12-9, 10-8, 11-7, 1-6, 2-5,

Rd 6:

3-4. 4-12, 5-3, 6-2, 7-1, 8-11, 9-10.

Rd 7:

12-10, 11-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. 5-12,

Rd 8:

6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-11.

Rd 9:
Rd 10: 12-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.
Rd 11: 6-12, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1.

13 ou 14 jogadores:

Rd 1:

1-14, 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8. 14-8, 9-7,

Rd 2:

10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 1-2. 2-14, 3-1, 4-13,

Rd 3:

5-12, 6-11, 7-10, 8-9. 14-9, 10-8, 11-7, 12-6,

Rd 4:

13-5, 1-4, 2-3. 3-14, 4-2, 5-1, 6-13, 7-12, 8-11,

Rd 5:

9-10. 14-10, 11-9, 12-8, 13-7, 1-6, 2-5, 3-4.

Rd 6:

4-14, 5-3, 6-2, 7-1, 8-13, 9-12, 10-11. 14-11,

Rd 7:

12-10, 13-9, 1-8, 2-7, 3-6, 4-5. 5-14, 6-4, 7-3,

Rd 8:

8-2, 9-1, 10-13, 11-12.

Rd 9:
Rd 10: 14-12, 13-11, 1-10, 2-9. 3-8, 4-7, 5-6.
Rd 11: 6-14, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1, 12-13.
Rd 12: 14-13, 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7.
Rd 13: 7-14, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 12-2, 13-1.

15 ou 16 jogadores:

Rd 1: 1-16, 2-15, 3-14, 4-13, 5-12, 6-11, 7-10, 8-9.
Rd 2: 16-9, 10-8, 11-7, 12-6, 13-5, 14-4, 15-3, 1-2.
Rd 3: 2-16, 3-1, 4-15, 5-14, 6-13, 7-12, 8-11, 9-10.
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Rd 4:

16-10, 11-9, 12-8, 13-7, 14-6, 15-5, 1-4, 2-3. 3-16, 4-2,

Rd 5:

5-1, 6-15, 7-14, 8-13, 9-12, 10-11. 16-11, 12-10, 13-9,

Rd 6:

14-8, 15-7, 1-6, 2-5, 3-4. 4-16, 5-3, 6-2, 7-1, 8-15, 9-14,

Rd 7:

10-13, 11-12. 16-12, 13-11, 14-10, 15-9, 1-8, 2-7, 3-6,

Rd 8:

4-5. 5-16, 6-4, 7-3, 8-2, 9-1, 10-15, 11-14, 12-13.

Rd 9:
Rd 10: 16-13, 14-12, 15-11, 1-10, 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.
Rd 11: 6-16, 7-5, 8-4, 9-3, 10-2, 11-1, 12-15, 13-14.
Rd 12: 16-14, 15-13, 1-12, 2-11, 3-10, 4-9, 5-8, 6-7.
Rd 13: 7-16, 8-6, 9-5, 10-4, 11-3, 12-2, 13-1, 14-15.
Rd 14: 16-15, 1-14, 2-13, 3-12, 4-11, 5-10, 6-9, 7-8.
Rd 15: 8-16, 9-7, 10-6, 11-5, 12-4, 13-3, 14-2, 15-1.

Para um torneio de rodada dupla, é recomendado inverter a ordem

13.17.2.

das duas últimas rodadas do primeiro ciclo. Isso evita três jogos consecutivos com a mesma
cor.
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13.18 Detalhes das Tabelas Varma

13.18.1.

Instruções para esgotamento restrito de números de torneio:

13.18.1.1.

O árbitro deve preparar, com antecedência, os envelopes não identificados de cada

contendo um dos conjuntos de números A, B, C e D conforme indicado abaixo no ponto
5. Estes envelopes são então colocados respectivamente em envelopes maiores, em cada um dos quais a
quantidade de números de jogador contidos nos envelopes pequenos é indicada.

13.18.1.2.

A ordem de sorteio dos jogadores é determinada de antemão da seguinte forma: Os

jogadores da federação com o maior número de representantes sortearão primeiro. Quando duas
ou mais federações têm o mesmo número de representantes, a precedência é determinada pela
ordem alfabética do código de país da FIDE. Entre os jogadores de uma mesma federação, a
precedência é determinada pela ordem alfabética de seus nomes.

13.18.1.3.

Por exemplo, o primeiro jogador da federação com o maior número de jogadores deve

escolher um dos envelopes grandes contendo pelo menos números suficientes para o seu
contingente, e então retirar um dos números desse envelope. Os demais jogadores do mesmo
contingente também deverão retirar seus números do mesmo envelope. Os números restantes estão
disponíveis para uso por outros jogadores.

13.18.1.4.

Os jogadores do próximo contingente então escolhem um envelope, e este procedimento é repetido até

que todos os jogadores tenham sorteado seus números.

13.18.1.5.

A seguinte Mesa Varma pode ser usada para 9 a 24 jogadores:

x

9/10 jogadores: A: (3, 4, 8); B: (5, 7, 9); C: (1, 6); D: (2, 10)

x

11/12 jogadores: A: (4, 5, 9, 10); B: (1, 2, 7); C: (6, 8, 12); D: (3, 11)

x

13/14 jogadores: A: (4, 5, 6, 11, 12); B: (1, 2, 8, 9); C: (7, 10, 13); D: (3, 14) 15/16 jogadores: A: (5,

x

6, 7, 12, 13, 14); B: (1, 2, 3, 9, 10); C: (8, 11, 15); D: (4,

16)
x

17/18 jogadores: A: (5, 6, 7, 8, 14, 15, 16); B: (1, 2, 3, 10, 11, 12); C: (9, 13, 17); D: (4, 18)

x

19/20 jogadores: A: (6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18); B: (1, 2, 3, 11, 12, 13, 14); C: (5,

10, 19); D: (4, 20)
x

21/22 jogadores: A: (6, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20); B: (1, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15); C: (11, 16, 21); D:
(5, 22)

x

23/24 jogadores: A: (6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22); B: (1, 2, 3, 4, 13, 14, 15,

16, 17); C: (12, 18, 23); D: (5, 24)
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C HAPTER 10: G ENERAL R EGULAÇÕES PARA C OMPETIÇÕES
(C05)
Aprovado pela Assembleia Geral de 1986, 2007 PB
Alterado pelas Assembléias Gerais de 1989, 1992, 1993, 1994, 1998, 2006, 2010, 2014, 2018 e pela Diretoria
Executiva de 2011.

Prefácio

Todas as competições de xadrez devem ser jogadas de acordo com as Leis de Xadrez da FIDE (EI01A).
Os Regulamentos Gerais da FIDE para as Competições devem ser usados em conjunto com as Leis do
Xadrez e se aplicam a todas as competições oficiais da FIDE. Estas Regras também serão aplicadas a
todas as competições classificadas pela FIDE, alteradas quando apropriado. Os organizadores,
competidores e árbitros envolvidos em qualquer competição devem estar familiarizados com estas
Regras antes do início da competição. Nestas Regras, os ords ele, ele e seu devem ser considerados
incluindo ela e ela.

As leis nacionais do país anfitrião têm precedência sobre as regras da FIDE.

Os árbitros, ao atuarem em outro país, devem estar cientes de que podem estar, por exemplo, cometendo um ato
criminoso naquele país, se revistarem um jogador. Os organizadores devem alertar os árbitros quando certas Leis
não podem ser aplicadas.

1

Escopo

1,1

No caso de um evento apresentar uma situação não prevista em regulamento interno, este Regulamento será
considerado definitivo.

1,2

Estas regras se aplicam aos seguintes níveis de competição.
Eventos oficiais L1 da FIDE, consulte o Manual da FIDE, Seção D, Regulamentos para Competições
Específicas (Campeonatos Mundiais, Olimpíadas de Xadrez, Campeonatos Continentais e assim por diante)

L2: Competições onde os títulos da FIDE e as normas de títulos podem ser obtidos, de acordo com o Manual FIDE
B.01 (Regulamentos de títulos da FIDE)
L3: Competições avaliadas pela FIDE, de acordo com o Manual B.02 da FIDE (Regulamentos de classificação da
FIDE)

1,3

Estas regras de competição podem conter regulamentos definidos por outras Comissões FIDE, que
estão listadas no Manual da FIDE. Sempre que possível, devem ser apresentadas referências a estes
regulamentos externos.
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2

O Organizador Chefe (CO)

2,1

A federação ou órgão administrativo responsável pela organização de uma competição pode confiar a
organização técnica a um CO. Ele, juntamente com a federação ou órgão organizador, pode nomear
um Comitê Organizador para ser responsável por todas as questões financeiras, técnicas e
organizacionais.

Outras regras abaixo podem se aplicar também ao papel do CO. Ele e o Árbitro Chefe (ver 3)
devem trabalhar juntos a fim de garantir o bom andamento de um evento.

2,2

O CO é responsável em particular por:

(1) preparação do Regulamento do Evento - ver Diretrizes para Organizadores
publicadas no site do RC (rules.fide.com)
(2) equipe e equipamento anti-trapaça - consulte o Manual A.10 da FIDE - Diretrizes
Anti-trapaça,
(3) regulamentos do código de vestimenta para o evento - consulte o Manual FIDE A.09 - Código de Ética

(4) registro apropriado do torneio com antecedência, consulte o Manual da FIDE
B.02 Regulamentos de Classificação

(5) Regulamentos de mídia, consulte o Manual da FIDE C.09 Regulamentos de mídia (6)
supervisionando o trabalho da equipe técnica da competição.

3-

O Árbitro Chefe (CA)

3,1

Os deveres do CA são especificados em particular pelas Leis do Xadrez, Regulamentos Gerais para
Competições, Diretrizes Anti-trapaça e assim por diante.
Durante o evento ele também:

(1) deve manter o registro de cada rodada

(2) supervisionar o curso adequado da competição (3) para
garantir a ordem no local de jogo
(4) para garantir o conforto dos jogadores durante o jogo.

3,2

Antes do início da competição: (1)

ele pode redigir regras adicionais em consulta com o CO;
(2)

ele deve verificar todas as condições de jogo, incluindo local de jogo, área de jogo, iluminação,
aquecimento, ar condicionado, ventilação, ruído, segurança e assim por diante .;

160

(3)

deve adquirir através do CO todo o equipamento necessário, assegurar a contratação de
um número suficiente de árbitros, pessoal técnico auxiliar e assistentes e assegurar que
as condições para os árbitros são satisfatórias. Se as condições de jogo atendem aos
requisitos das Regras da FIDE é sua decisão final.

3,3

Em caso de divergência de opinião entre CA e CO em relação à interpretação das Leis do Xadrez,
presume-se que a opinião de CA tem prioridade.

3,4

Na conclusão do evento, o CA deve relatar conforme apropriado.

4-

Preparação do salão de jogo e equipamento de xadrez

De acordo com o Manual FIDE C.02 Padrões de equipamento de xadrez e local do
torneio para torneios FIDE
4,1

Se possível, uma área separada fora da área de jogo deve ser fornecida onde fumar é
permitido. Deve ser facilmente acessível a partir da área de jogo. Se as leis locais proíbem
totalmente o fumo nas instalações, os jogadores e oficiais devem ter acesso fácil ao exterior.

Se possível, uma área adicional adicional poderia ser fornecida para usuários de cigarros eletrônicos. Isso evitaria que
aqueles que estão tentando deixar de fumar precisem usar a mesma área que os fumantes.

4,2

Se fumar for totalmente proibido, deverá ser anunciado no regulamento do evento com
antecedência.

4,3

Todos os jogos devem ser disputados na área de jogo nos horários especificados previamente pelos organizadores,
a menos que seja decidido de outra forma pelo CA (em consulta com o CO).

4,4

Para eventos FIDE (L1) com 30 jogadores ou mais, em qualquer estágio, um grande cronômetro ou
relógio digital deve ser instalado na sala de jogo. Para eventos FIDE com menos de 30 jogadores, um
anúncio apropriado deve ser feito cinco minutos antes do início do jogo e novamente um minuto antes
do início do jogo.

5

Emparelhamentos

5,1

Os emparelhamentos para round robin devem ser feitos de acordo com as tabelas de Berger (Anexo 1),
ajustadas quando necessário para eventos de round robin.

5,2

Se os emparelhamentos forem restritos de alguma forma - por exemplo, jogadores da mesma federação não
devem, se possível, se encontrar nas últimas rodadas - isso deve ser comunicado aos jogadores o mais
rápido possível, mas não depois do início do a primeira rodada.
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5,3

Para as competições round robin este sorteio restrito pode ser feito utilizando as tabelas Varma,
reproduzidas no Anexo 2, que podem ser utilizadas para competições de 9 a 24 jogadores

5,4

Para os emparelhamentos de uma competição do sistema suíço, o sistema de emparelhamento pré-anunciado será
aplicado. (C.04)

6

Sorteio e saques

6,1

A responsabilidade pelo sorteio e pelos pares efetivos recai sobre o CA.

6,2

O sorteio para a primeira rodada de uma competição round robin será organizado pelo CO, para
ser aberto aos jogadores.

6,3

Em L1, L2: competições round robin e suíços preferenciais, o sorteio deverá ocorrer pelo
menos 12 horas antes do início da primeira rodada. Na L1 todos os participantes deverão
comparecer à cerimônia de sorteio. O jogador que não chegar a tempo para o sorteio pode
ser incluído, a critério do CA. Os pares da primeira rodada serão anunciados o mais rápido
possível.

Consulte também 6.7 e as tabelas de Berger e Varma nesta seção e também Tipos de torneio
6,4

Se um jogador se retirar ou for excluído de uma competição após o sorteio, mas antes do início da
primeira rodada, ou se houver inscrições adicionais, os pares anunciados permanecerão inalterados.
Emparelhamentos ou alterações adicionais podem ser feitos a critério do CA em consulta com os
jogadores diretamente envolvidos, mas somente se isso minimizar as alterações aos
emparelhamentos que já foram anunciados.

6,5

Um jogador que faltar sem avisar o árbitro será considerado desistido (desistiu), a menos
que a ausência seja explicada, com motivos aceitáveis, antes da publicação do próximo
par. As regras da competição podem especificar o contrário.

6,6

Round robins

(1) Cada jogador assinou um contrato para jogar durante todo o torneio.

(2) Quando um jogador se retira ou é expulso de um torneio, o efeito será o seguinte:

1. Se um jogador completou menos de 50% de seus jogos, os resultados permanecerão na
mesa do torneio (para fins de classificação e histórico, mas não serão contados na
classificação final. Os jogos não disputados do jogador são indicados por (-) na mesa do
torneio e as de seus adversários por (+) .Se nenhum dos jogadores estiver presente, será
indicado por dois (-).
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2. Se um jogador completou pelo menos 50% de seus jogos, os resultados permanecerão
na mesa do torneio e serão contados na classificação final. Os jogos não jogados do
jogador são mostrados como acima.

6,7

Suíços
(1) Se um jogador desistir, os resultados permanecerão na mesa cruzada para fins de classificação. Apenas os jogos
que são realmente jogados devem ser avaliados
(2) Se um jogador não puder jogar uma determinada rodada, é essencial informar o Oficial de Emparelhamentos e o
CA antes que os emparelhamentos para aquela rodada sejam feitos.
A menos que as regras de uma competição especifiquem o contrário:

(3) em a Torneio L2 ou L3: Se, após o início da rodada, dois jogadores não tiverem um jogo,
eles podem ser colocados em pares. Isso só é permitido quando o árbitro e os dois jogadores
concordam e ainda não jogaram neste torneio. O árbitro deverá ajustar os tempos do relógio de
maneira equitativa.
(4) em a As regras do torneio L2 ou L3 podem permitir que um jogador dê um tchau de meio ponto em uma
determinada rodada. Só é permitido uma vez durante o torneio, se a notificação adequada for dada e for
acordada pelo árbitro.

Essa permissão pode não ser concedida a um jogador que recebe as condições, ou a quem foi dada
uma entrada gratuita para o torneio.
Normalmente, esses descontos de ½ ponto podem ser concedidos a jogadores que não podem estar presentes na primeira e
na segunda rodada do torneio. É aconselhável não entregá-los nas rodadas posteriores, principalmente na última rodada,
pois podem afetar a classificação final e, portanto, a distribuição de prêmios.

Em qualquer caso, as possibilidades de byes de ½ ponto devem ser claramente descritas e anunciadas no
regulamento do torneio.

7

Chá c

e

& Chá Ca a

Re

Uma competição por equipes é aquela em que os resultados de jogos individuais contribuem igualmente para a
pontuação final de um grupo definido de jogadores.

7,1

Dependendo das regras da competição específica, o capitão deverá entregar em um horário específico
uma lista escrita nomeando os jogadores de sua equipe que participam de cada rodada. Caso a lista
não seja entregue na hora marcada, a lista da equipe para aquele rodada serão os primeiros jogadores
nomeados na lista apresentada no tempo exigido antes do início do evento. O capitão deve comunicar
aos seus jogadores os pares.

7,2

Em torneios L1, no início de qualquer rodada, uma equipe participante deve estar presente com mais de 50% dos
jogadores. Se 50% ou menos dos jogadores estiverem presentes no início de qualquer rodada, os jogadores
presentes não têm permissão para iniciar seus jogos. Para outros níveis, isso não é obrigatório, mas recomendado.
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Se o tempo padrão for zero, uma equipe com 50% ou menos jogadores presentes automaticamente perde a partida. Caso
contrário, o árbitro deve iniciar os relógios.
7,3

O capitão deve assinar o protocolo indicando os resultados da partida no final do jogo.

7,4

Um capitão de equipe está autorizado a sair ou reentrar no local de jogo somente com a permissão do
árbitro.

Se um capitão não estiver presente quando o jogo final terminar, o jogador da equipe deve assinar.

7,5

O capitão da equipe (assim como os jogadores) não deve ficar atrás da equipe adversária durante o jogo.

7,6

Se o capitão da equipe desejar falar com um de seus jogadores, ele deverá primeiro abordar o árbitro. O
capitão da equipe deve então falar com o jogador na presença de um árbitro, usando uma linguagem que o
árbitro possa entender. O mesmo procedimento deve ser seguido se um jogador precisar falar com o capitão.

7,7

Um capitão de equipe tem o direito de aconselhar os jogadores de sua equipe a fazer ou aceitar uma oferta de
empate, a menos que o regulamento do evento estipule o contrário. Ele não deve intervir em um jogo de nenhuma
outra maneira. Ele não deve discutir qualquer posição em qualquer tabuleiro durante o jogo. O jogador também pode
perguntar ao seu capitão se ele pode oferecer ou aceitar o empate.

7,8

O capitão da equipa pode delegar as suas funções a outra pessoa, desde que comunique
previamente por escrito ao CA.

Nos regulamentos de um Torneio de Equipe, detalhes sobre as Composições de Equipe devem ser incluídos.

Normalmente, o seguinte pode ser aplicado:
Uma ordem fixa do tabuleiro (pode ser de acordo com a classificação FIDE dos jogadores; a classificação mais alta não recebe
1. Alguns eventos permitem total discrição do capitão, outros não permitem que um jogador jogue em um tabuleiro mais alto do
que um companheiro de equipe que é Aumento de 100 pontos no Rating. A lista das equipes deve ser apresentada antes da
primeira rodada, no horário estipulado pelo regulamento. A ordem não pode ser alterada durante todo o torneio.

Se uma equipe tiver reserva (ões): então, para cada rodada, cada equipe deve enviar sua composição (por exemplo,
se a equipe consiste em 4 jogadores e um reserva, a composição da equipe pode ser: 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 4, 5, ou 1, 3,
4, 5 ou 1, 2, 3, 5 ou 2, 3, 4, 5,), desde um determinado prazo antes do início da rodada.

Se o capitão não apresentar qualquer composição dentro do prazo, a sua composição será: 1, 2, 3, 4. Nenhum
jogador com maior número na ordem fixa do tabuleiro poderá jogar acima de um jogador com menor número. O
jogador reserva deve sempre jogar tabuleiro
4. Outras permutações não são permitidas.

Quando os jogadores jogam nos tabuleiros errados, o resultado do jogo conta para a classificação, mas não para a
pontuação final da partida. Eles serão perdidos (+/- ou - / +).
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Exemplo:
Um time -

Equipe B

1A

1-0

2B: placa correta

2A

0-1

4B: placa errada (deve ser 3B) + -: resultado corrigido 3B: placa

3A

½

errada (deve ser 4B) + -: resultado corrigido 5B: placa correta

5A

0-1

Resultado da partida inicial: 1,5-2,5 (válido apenas para classificações) Partida:

Resultado corrigido do

3,0-1,0 (válido para classificações e futuros emparelhamentos).

Cada capitão de equipe é responsável pela apresentação das composições de sua equipe ao oficial
apropriado.
Os Árbitros de um Torneio de Equipe, em cooperação com os Capitães de Equipe, DEVEM VERIFICAR as
Composições das Equipes para cada rodada, a fim de evitar ordem incorreta do tabuleiro.

8

Desempates e jogos não jogados

Consulte o Manual C.02 da FIDE - Padrões de equipamento de xadrez e local do torneio para torneios FIDE.

9

Conduta dos Jogadores

9,1

Uma vez que o jogador aceite formalmente o convite, ele deve jogar, exceto em
circunstâncias excepcionais (força maior), como doença ou incapacidade. A aceitação de
outro convite não é considerada um motivo válido para não participar ou desistir.

9,2

Todos os participantes devem estar vestidos de maneira adequada. Em caso de violação dos regulamentos do código
de vestimenta, eles podem ser penalizados, consulte o Manual FIDE A.09 do Código de Ética, artigo 3.2

O Árbitro Chefe é responsável por garantir que o código de vestimenta seja observado. O árbitro do conselho ao observar uma
violação do código de vestimenta deve informar um árbitro mais experiente.
9,3

Um jogador que não deseja continuar o jogo, mas sai sem renunciar ou notificar o árbitro, é
descortês. Ele pode ser penalizado, a critério do CA, por falta de esportividade, consulte o
Manual da FIDE E.01 Leis do Xadrez, artigo 12.9

9,4

Quando estiver claro que os resultados foram combinados, consulte o Manual da FIDE E.01 Leis do Xadrez,
artigo 11.1, o CA deve impor penalidades adequadas, consulte o Manual da FIDE E.01 Leis do Xadrez, artigo
12.9

9,5

Os jogadores não devem comer no tabuleiro de xadrez durante o jogo.
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10

Procedimento de apelação

10,1

Quando houver uma disputa, o CA ou CO, conforme apropriado, deve envidar todos os esforços para
resolver as questões por meio de reconciliação. É possível que tais meios falhem e a disputa seja tal que as
penalidades sejam apropriadas, mas não especificamente definidas pelas Leis do Xadrez ou pelo
Regulamento Geral de Competição. Em seguida, o CA (em consulta com o CO) terá poder discricionário
para impor penalidades. Ele deve procurar manter a disciplina e oferecer outras soluções que possam
apaziguar as partes ofendidas.

10,2

Em todas as competições deve haver um Comitê de Apelações (CA). O CO deve assegurar que o CA
seja eleito ou nomeado antes do início do primeiro turno, normalmente no sorteio ou na reunião de
diretores. Recomenda-se que o CA seja composto por um Presidente, pelo menos dois membros e,
quando necessário, dois membros reservas. O Presidente, os membros e os membros reservas
deverão, se possível, ser de federações diferentes, se for uma competição internacional. Nenhum
membro do CA envolvido na disputa deve governar a disputa. Tal comissão deve ter um número
ímpar de membros votantes. Os membros do AC não devem ter menos de 21 anos.

10,3

Um jogador ou um oficial registrado representando um jogador ou time pode apelar contra qualquer
decisão feita pelo CA ou CO ou um de seus assistentes. Tal oficial pode incluir o capitão da equipe do
jogador, chefe da delegação ou outra pessoa conforme definido nas regras do evento.

10,4

O recurso deve ser acompanhado de uma taxa e apresentado por escrito, o mais tardar dentro do prazo.
A taxa e o prazo devem ser fixados com antecedência. As decisões do CA serão finais. A taxa é
reembolsável se o recurso for bem-sucedido. A taxa (ou parte dela) também pode ser devolvida se a
apelação não tiver êxito, mas for considerada razoável na opinião do comitê.

11

meios de comunicação

11,1

Câmeras de televisão silenciosas e discretas são permitidas no local do jogo e nas áreas contíguas
com a aprovação do CO e do CA. O CA deve garantir que os jogadores não sejam perturbados ou
distraídos de qualquer forma pela presença de TV, câmeras de vídeo ou outro equipamento.

11,2

Apenas fotógrafos autorizados podem tirar fotos no local do jogo. O uso do flash na área de jogo é
restrito aos primeiros dez minutos da primeira rodada e aos primeiros cinco minutos de cada rodada
subsequente, a menos que o CA decida de outra forma.

O Regulamento de um evento pode incluir outras regras devido às peculiaridades do evento.
Os fotógrafos autorizados podem tirar fotografias sem flash durante o resto da volta na área
de jogo, apenas com a autorização do CA
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12

Convite, registro e funções para torneios L1

12,1

Os convites para uma competição oficial da FIDE devem ser emitidos assim que possível.

12,2

O CO enviará, através das respectivas federações nacionais, convites a todos os participantes
qualificados para a competição. A carta-convite deve primeiro ser aprovada pelo Presidente da FIDE
para competições do Campeonato Mundial, e pelo Presidente Continental para competições do
Campeonato Continental.

12,3

O convite deve ser o mais abrangente possível, indicando claramente as condições
esperadas e dando todos os detalhes que possam ser úteis ao jogador. O seguinte deve ser
incluído na carta-convite e / ou brochura que também deve ser postada no site da FIDE:

1. As datas e local da competição
2 UMA referência aos Regulamentos FIDE

3. O (s) hotel (es) onde os jogadores irão ficar com os dados de contacto

4. O calendário da Competição: datas, horários e locais de: chegada, cerimônia de abertura,
reunião técnica, sorteio, jogo, eventos especiais, cerimônia de encerramento, saída.

5. A taxa de jogo e o tipo de relógios a serem usados na Competição.
6. O sistema de emparelhamento para o evento e o sistema de desempate a ser usado.

7. O tempo padrão
8. As regras específicas para acordos de sorteio, se houver alguma restrição.

9. Para competições de Xadrez Rápido e Blitz, aplicam-se os Artigos A3 ou A4, B3 ou B4.

10. As despesas de viagem; alojamento; a duração pela qual alimentação e alojamento serão
fornecidos, ou o custo de tal alojamento, incluindo para os acompanhantes do jogador; arranjos
para refeições;
11. A taxa de inscrição, todos os detalhes do fundo de prêmios, incluindo prêmios especiais, mesada, dinheiro de
pontos; a moeda em que o dinheiro será desembolsado; método e condições de pagamento; responsabilidade Fiscal;

12. Informações sobre vistos e como obtê-los.

13. Como chegar ao local do jogo e providências para transporte.
14. O número provável de participantes, os nomes dos jogadores convidados e o nome do Árbitro
Chefe (CA).

15. O site do evento, detalhes de contato dos organizadores, incluindo o nome do CO.

167

16. Os participantes são responsáveis perante a mídia, público em geral, patrocinadores, representantes do
governo e outras considerações semelhantes.
17. Código de vestimenta, se houver

18. Quaisquer restrições ao fumo devem ser mencionadas no convite.

19. Medidas de segurança.
20. Considerações médicas especiais, como vacinas recomendadas ou exigidas com antecedência.

21. Providências para: turismo, eventos especiais, acesso à Internet e assim por diante.

22. A data em que um jogador deve dar uma resposta definitiva ao convite e onde e quando ele
deve relatar sua chegada.
23. Em sua resposta, um jogador pode mencionar condições médicas pré-existentes e requisitos dietéticos
e / ou religiosos especiais.
24. Se o organizador tiver que tomar medidas especiais devido a uma deficiência do jogador, o jogador deve
notificar o organizador na sua resposta.

12,4

Uma vez que um convite tenha sido enviado a um jogador, ele não deve ser retirado, desde que o
jogador aceite o convite até a data de resposta. Se um evento for cancelado ou adiado, os
organizadores fornecerão uma compensação.

12,5

O CO deve garantir tratamento médico e medicamentos para todos os participantes, auxiliares oficiais,
árbitros e oficiais e deve segurar essas pessoas contra acidentes e a necessidade de serviços
médicos, incluindo medicamentos, procedimentos cirúrgicos e assim por diante, mas não terá qualquer
responsabilidade onde houver uma condição crônica. A equipe médica oficial será nomeada para a
duração da competição.

12,6

O mesmo protocolo que em 12.3, 12.4 e 12.5 deve ser seguido para competições L2 ou L3,
corrigido quando apropriado.

13

Nomeações de CA para torneios L1

13,1

(1) O CA de um Evento Mundial oficial será nomeado pelo Presidente da FIDE em consulta
com o CO. O CA de uma competição de Campeonato Continental será nomeado pelo
Presidente Continental, em consulta com o CO. O CA deverá ter o título de Árbitro
Internacional classificado A ou B (ver Manual FIDE B.06, Anne 2, Regulamentos para a
Classificação dos Árbitros de Xadrez) e deve ter experiência adequada em competições FIDE,
idiomas oficiais da FIDE e regulamentos FIDE relevantes.

(2) A FIDE e / ou o Comitê Organizador nomeará, em consulta com o Árbitro Chefe, os
outros árbitros e outros funcionários.
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C HAPTER 11: R EGULAÇÕES PARA O T ITLES DE UMA RBITERS
(B06)
Conforme aprovado pelo GA 1982, alterado pelo GA 1984 a 2016.

1

Introdução

1,1

Os regulamentos a seguir só podem ser alterados pela Assembleia Geral seguindo a
recomendação da Comissão de Árbitros.

1.1.1

As alterações aos regulamentos só devem ser feitas de quatro em quatro anos, a partir de 2004 (a menos que a
Comissão concorde que é necessária uma ação urgente).

1.1.2

Essas alterações entrarão em vigor a partir de 1 ° de julho do ano seguinte à decisão da Assembleia
Geral.

1.1.3

Os títulos para o prêmio são International Arbiter (IA) e FIDE Arbiter (FA). Os títulos são

1.1.4

vitalícios a partir da data de outorga ou registro. A unidade de julgamento é a Comissão de

1.1.5

Árbitros da FIDE.

1.1.6

A Comissão de Árbitros é nomeada pela Assembleia Geral para o mesmo mandato do
Presidente da FIDE. A Comissão incluirá um Presidente, nomeado pelo Presidente da
FIDE, um Secretário, nomeado pelo Presidente em consulta com o Presidente da FIDE e
não mais de 11 especialistas, no máximo um por federação, que terão direito a voto na
Comissão. Nenhuma federação terá mais do que um representante na Comissão.

1.1.7

A Diretoria Presidencial ou a Diretoria Executiva podem confirmar os títulos sob 1.1.3 apenas em casos
claros, após consulta com o presidente da Comissão de Árbitros.

1.1.8

A Comissão geralmente toma suas decisões nas sessões imediatamente anteriores à
abertura das Assembléias Gerais.

1.1.9

Em circunstâncias excepcionais, a Comissão pode recomendar um título por votação por
correspondência.

1.1.10 As federações nacionais podem registrar seus Árbitros de nível (s) Nacional (is) na FIDE após aprovação pela
Comissão de Árbitros da FIDE.
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2

Regulamentos Gerais

Formato: Suíço, Round Robin ou outro

Nível: Campeonato Mundial, Continental, Nacional Tipo:
Individual ou Equipe
Certificados: número de certificados de norma a serem emitidos Normas: número de
normas que podem ser utilizadas na aplicação

Formato

Nível de Evento

Tipo

Certificados

Normas

Todos os tipos

Mundo

qualquer tipo

sem limite

sem limite

Todos os tipos

Continental

qualquer tipo

sem limite

sem limite

suíço

Internacional

qualquer tipo

1 por 50 jogadores no

sem limite

Round Robin

Internacional

qualquer tipo

máximo 2

sem limite

Nacional

Individual / Equipe

Campeonatos

(adulto)

1 por 50 jogadores

máximo 2

Nacional

Individual / Equipe

Campeonato

(adulto)

máximo 2

máximo 2

sem limite

máximo 1

suíço
Round Robin
Xadrez Rápido

2.1.2

Mundial / Continental de qualquer tipo

Árbitro na divisão mais alta do Campeonato da Seleção Nacional; em que os seguintes requisitos
são atendidos:
1. um mínimo de quatro placas por equipe;

2. um mínimo de dez equipes e seis equipes, no caso de um torneio Double Round Robin;
3. pelo menos 60% dos jogadores são classificados pela FIDE;
4. pelo menos cinco rodadas.

2.1.3

Dois (2) formatos diferentes de torneios devem ser incluídos como normas para as inscrições para os títulos FA e
IA (ou seja, torneios suíços ou Round Robin ou por equipes). Apenas os Torneios do Sistema Suíço podem ser
aceitos no caso de pelo menos um (1) deles ser um evento de xadrez internacional classificado pela FIDE com
pelo menos 100 jogadores, pelo menos 30% dos jogadores classificados pela FIDE e pelo menos 7 rodadas.

Para que um evento de xadrez classificado pela FIDE Internacional seja válido como norma para o título da FA, ele deve ter
participantes de pelo menos duas Federações.

Para que um evento de xadrez classificado pela FIDE Internacional seja válido como norma para o título IA, ele deve ter
participantes de pelo menos três Federações.

Os jogadores cuja designação é FID não contam como Federação.
2.1.4 Os candidatos ao título de IA / FA devem ter no mínimo 21 anos.
2.1.5 Os árbitros de nível nacional devem ter pelo menos 16 anos.
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3-

Requisitos para o título de Árbitro FIDE

Todos os seguintes:
3,1

Conhecimento profundo das Leis do Xadrez, dos Regulamentos da FIDE para competições de xadrez e dos
Sistemas de Pares Suíços.

3,2

Objetividade absoluta, demonstrada em todos os momentos de sua atuação como árbitro. Conhecimento

3,3

suficiente de pelo menos um idioma oficial da FIDE.

3,4

Habilidades para operar relógios eletrônicos de diferentes tipos e para diferentes sistemas.

3,5

Experiência como Árbitro em pelo menos três (3) eventos classificados pela FIDE (estes podem ser nacionais
ou internacionais) e participação em pelo menos um (1) Seminário de Árbitros FIDE e aprovação (pelo menos
80%) em um teste de exame estabelecido pelo Comissão de Árbitros.

Evento classificado pela FIDE válido por norma é considerado qualquer torneio com um mínimo de 10
jogadores no caso de ser jogado com o sistema Round Robin, com um mínimo de 6 jogadores no caso de ser
jogado com o sistema Double Round Robin e com um mínimo de 20 jogadores no caso de é jogado com o
sistema suíço.

3,6

O título do Árbitro FIDE para cada um dos IBCA, ICCD, IPCA deve ser equivalente a uma
norma FA.

3,7

Para um candidato, ser árbitro da competição em uma Olimpíada é equivalente a uma norma da FA. Não mais do
que uma dessas normas será considerada para o título.

3,8

Ser Árbitro em qualquer evento Rapid ou Blitz classificado pela FIDE, com um mínimo de trinta (30)
jogadores e nove (9) rodadas, será equivalente a uma (1) norma FA. Não mais do que uma dessas
normas de torneios Rapid ou Blitz será considerada para o título.

3,9

A participação em um (1) Seminário de Árbitros da FIDE e a aprovação (pelo menos 80%) em um teste
de exame definido pela Comissão de Árbitros, será equivalente a uma (1) norma FA. Não mais que uma
(1) dessas normas será considerada para o título.

Observe que não há restrição de idade para participar de um seminário de árbitros. No entanto, uma norma adquirida desta
forma é válida por apenas 4 anos e há uma restrição de idade de 21 para ser um FA ou IA. Os menores de 17 anos ainda
podem considerar a participação em um seminário útil se quiserem ser um Árbitro Nacional.

3.10 Os candidatos de federações que não podem organizar torneios válidos para títulos ou classificação,
podem receber o título após passar em um exame definido pela Comissão de Árbitros.
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4-

Requisitos para o título de Árbitro Internacional

Todos os seguintes:
4,1

Conhecimento profundo das Leis do Xadrez, os Regulamentos da FIDE para competições de xadrez, os
Sistemas de Pares Suíços, os Regulamentos da FIDE relativos ao cumprimento das normas de título e o
Sistema de Classificação da FIDE.

4,2

Objetividade absoluta demonstrada em todos os momentos de sua atividade como árbitro.

4,3

Conhecimento obrigatório da língua inglesa, mínimo em nível de conversação; e de termos de xadrez em
outras línguas oficiais da FIDE.

4,4

Habilidades mínimas em nível de usuário para trabalhar em um computador pessoal. Conhecimento de programas de
emparelhamento homologados pela FIDE, Word, Excel e email.

4,5

Habilidades para operar relógios eletrônicos de diferentes tipos e para diferentes sistemas.

4,6

Experiência como Árbitro em pelo menos quatro (4) eventos classificados pela FIDE, como os seguintes:

a) A final do Campeonato Nacional Individual (adulto) (máximo duas normas).
b) Todos os torneios e partidas oficiais da FIDE.
c) Torneios internacionais onde as normas de títulos FIDE para jogadores são possíveis.
d) Eventos internacionais de xadrez classificados pela FIDE com pelo menos 100 jogadores, de pelo menos três (3)
Federações, pelo menos 30% dos jogadores classificados pela FIDE e pelo menos sete rodadas (máximo uma
norma).

e) Todos os Campeonatos Mundiais e Continentais de Rapid e Blitz para adultos e juniores
(máximo uma (1) norma).

4,7

O título do Árbitro Internacional para cada um dos IBCA, ICCD, IPCA deve ser equivalente a
uma norma IA.

4,8

Ser árbitro da competição em uma Olimpíada é equivalente a uma norma IA. Não mais do que uma dessas
normas será considerada para o título.

4,9

O título de Árbitro Internacional pode ser concedido apenas a candidatos que já tenham
recebido o título de Árbitro FIDE.

4.10 Todas as normas para o título IA devem ser diferentes das normas já utilizadas para o título FA e
devem ter sido cumpridas após o título FA ter sido concedido.
4.11 Pelo menos duas (2) das normas submetidas devem ser assinadas por árbitros principais diferentes.
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5

Procedimento de aplicação

5,1

Os formulários de candidatura aos títulos listados em 1.1.3 encontram-se em anexo. Formulário de
Relatório de Torneio com mesa cruzada e decisões sobre recursos para cada norma)

Eles são:

IT3 (um

Formulário de Relatório de Normas de Árbitros IA1 ou FA1 (um para cada norma) Formulário
de Solicitação de Título de Árbitros IA2 ou FA2.

5,2

Para o título de Árbitro FIDE as normas devem incluir torneios (de acordo com
3.5) com pelo menos sete (7) rodadas. Apenas um (1) torneio com cinco (5) ou seis (6) rodadas
será aceito.

Para o título de Árbitro Internacional as normas devem incluir torneios (de acordo com 4.6)
com pelo menos nove (9) rodadas. Apenas um (1) torneio com sete (7) ou oito (8) rodadas
será aceito.
No caso de normas de Torneios por Equipe, o número de rodadas em que o candidato foi Árbitro
deve ser de no mínimo cinco (5) e deve ser indicado no formulário FA1 / IA1.

Todos os certificados devem ser assinados pelo Árbitro Chefe e pela federação responsável
pelo torneio.

No caso em que o candidato é o Árbitro Chefe do evento, o Organizador ou o Oficial da
Federação pode assinar o certificado.
Se o Árbitro Chefe for Árbitro de Nível Nacional, ele não poderá assinar nenhum certificado para o Título de Árbitro
Internacional.

5,3

Todas as normas incluídas nas inscrições devem ter sido cumpridas em eventos com datas de início
que se enquadrem em um período de seis anos. A inscrição deve ser submetida até o segundo
Congresso FIDE após a data do último evento listado. As Normas dos Seminários são válidas por um
período de quatro (4) anos.

5,4

As inscrições devem ser enviadas à Secretaria da FIDE pela federação do candidato. A federação
nacional é responsável pela taxa. Se a federação do requerente se recusar a candidatar-se, o
requerente pode levar o seu caso à Comissão de Árbitros, que o investigará. Se for constatado que
não há motivo suficiente para a recusa, o requerente pode apelar à FIDE e solicitar (e pagar) o
título por conta própria.

5,5

Há um prazo de 60 dias para que os pedidos sejam devidamente considerados. Há uma sobretaxa de
50% para pedidos a serem considerados em um prazo menor do que este. Aqueles que chegarem
durante a Diretoria Presidencial, Diretoria Executiva ou Assembleia Geral deverão pagar um
suplemento de 100%.

Exceção: a sobretaxa poderá ser dispensada, se a última norma foi cumprida tão tarde que o prazo
não pôde ser cumprido.

5,6

Todas as inscrições, juntamente com todos os detalhes, devem ser postadas no site da FIDE por no mínimo 60
dias antes da finalização. Isto é para que quaisquer objeções sejam apresentadas.
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6

Um ser

L ce ce

6,1

Um Árbitro ativo com título (Árbitro Internacional ou Árbitro FIDE) e Árbitros de nível nacional
trabalhando em um torneio classificado pela FIDE deverão pagar uma taxa de licença.

6.2.1

A licença terá validade vitalícia, desde que o Árbitro permaneça como árbitro ativo, e entrará em vigor
no dia seguinte ao do recebimento da taxa pela FIDE.

6.2.2

A taxa de licença para árbitros de níveis nacionais é vitalícia.

6.2.3

Se um Árbitro de nível Nacional tiver o título de Árbitro FIDE, a taxa de licença para este título
deverá ser paga à FIDE.

6.2.4

Se um Árbitro fizer upgrade de sua categoria, apenas a diferença entre as taxas de categoria deve ser paga
à FIDE.

6.2.5

Se um Árbitro FIDE obtiver o título de Árbitro Internacional, a taxa para o novo título deverá ser
paga à FIDE.

6,3

A taxa de licença será:

a) para árbitros A Categor (onl IAs):

300

b) para árbitros de categoria B (IAs onl):

200

c) para árbitros de categoria C:

d) para árbitros de categoria D:

IAs

160

FAs

120

IAs

100

FAs

80
20

e) para Árbitros de Níveis Nacionais (NA):

6,4

O não pagamento da taxa de licença levará à exclusão da lista de árbitros da FIDE. A licença do

6,5

Árbitro entrará em vigor a partir de 01/01/2013.

6,6

A partir de 01/01/2013 todos os árbitros de torneios classificados pela FIDE devem ser licenciados.

6.7.1

Um árbitro que se tornou inativo (ver anexo 2, artigos 1.3 e 1.4) é considerado como não
mais licenciado.

6.7.2

Para estar ativo novamente, o árbitro deve pagar por uma nova licença, de acordo com

6.3.
6,8

Se o artigo 6.6 não for cumprido, os torneios não serão avaliados e quaisquer normas dos árbitros
não serão aceitas.

6,9

A partir de 01/01/2013, a taxa de licença será cobrada juntamente com a taxa de inscrição para todos os títulos de
árbitro concedidos.
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C HAPTER 12: R EGULAÇÕES PARA O C LASSIFICAÇÃO DE
C HESS UMA RBITERS ( B06 A NNEX 2)
Preâmbulo

Existem apenas 2 títulos de árbitro na FIDE: Árbitro FIDE (FA) e Árbitro Internacional (IA). Embora seja bom
liderar a grande maioria dos torneios de xadrez em todo o mundo, distinguir maturidade e experiência em
nível internacional é importante para identificar grupos de árbitros líderes para torneios como eventos de
nível mundial. As categorias A, B, C e D foram introduzidas para classificar os árbitros com base em vários
anos de serviço com seu título internacional e vários torneios de certos níveis.

1
1,1

Geral
Este regulamento abrange todos os aspectos relativos à classificação dos árbitros de xadrez (IA e
FA).

1,2

Os Árbitros de Xadrez (IA e FA) são classificados em duas (2) categorias gerais: Árbitros Ativos
(a) e Inativos (i).

1,3

Um Árbitro Internacional (IA) é considerado inativo se em um período de até (2) anos nunca tiver
atuado como Árbitro em qualquer evento internacional de xadrez, de acordo com o Artigo 4.6 do
Regulamento para os Títulos dos Árbitros.

1,4

Um Árbitro FIDE (FA) é considerado inativo se em um período de dois (2) anos ele nunca tiver atuado como
Árbitro em qualquer evento de xadrez classificado pela FIDE, de acordo com o Artigo 3.5 do Regulamento para
os Títulos dos Árbitros .

2
2,1

IA e FA inativos
Os IA e FA Inativos são listados em uma lista separada (Lista de Árbitros Inativos), que é
emitida a cada 2 (dois) anos pela Comissão de Árbitros (AC), em cooperação com as
Federações e após a aprovação da Assembleia Geral da FIDE.

2,2

Um IA ou FA Inativo pode ser considerado ativo novamente, somente após atuar como Árbitro em pelo menos
dois (2) respectivos eventos de xadrez (eventos internacionais para IA e eventos classificados pela FIDE para
FA) e após a aprovação do AC. A Federação a que pertence o Árbitro deverá encaminhar requerimento ao CA,
verificando isso.

3-

3,1

IA e FA ativos
Os IA e FA ativos são classificados nas seguintes categorias:
3.1.1

A Categor

3.1.2

Categoria B

3.1.3

C Categor
D Categor

3.1.4

3,2

Na Categoria A são classificados apenas IAs que atendem a todos os critérios a seguir:

3.2.1

Eles são árbitros internacionais e estão em atividade nos últimos cinco (5) anos.

Para atingir esta categoria, o árbitro deve ser um IA e deve ter sido um IA ou FA ativo durante o
período de 5 anos em consideração.
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3.2.2

Eles demonstraram excelente conhecimento das Leis do Xadrez e dos Regulamentos
do Torneio e nenhuma punição foi imposta a eles durante suas atividades como
Árbitros.

3.2.3

Eles atuaram como Árbitro Chefe ou Árbitro Chefe Adjunto:
a) em pelo menos 1 (um) evento mundial importante (Olimpíada, torneios e partidas do
Campeonato Mundial Individual, Masculino e Feminino, Copa do Mundo, Campeonatos Mundiais
por Equipe Masculino e Feminino, Campeonato Mundial Juvenil, Cadete e Juvenil) no período de
nos últimos cinco (5) anos, ou
b) em pelo menos 5 (cinco) dos eventos mencionados em 3.3.3. (com pelo menos dois tipos
diferentes de torneios).

3,3

No Categoria B são classificados apenas IAs que atendem a todos os critérios a seguir:

3.3.1

Eles são árbitros internacionais e estão em atividade nos últimos cinco (5) anos.

Para atingir esta categoria, o árbitro deve ser um IA e deve ter sido um IA ou FA ativo durante o
período de 5 anos em consideração.
3.3.2

Eles demonstraram excelente conhecimento das Leis do Xadrez e dos Regulamentos
do Torneio e nenhuma punição foi imposta a eles durante suas atividades como
Árbitros.

3.3.3

Eles atuaram em um período dos últimos cinco (5) anos como Árbitro Chefe ou Árbitro Chefe
Adjunto em pelo menos dois (2) dos seguintes:

a) Os principais eventos continentais, como torneios de campeonatos continentais
individuais masculinos e femininos, campeonatos continentais de equipes masculinos e
femininos, campeonatos continentais juvenis e juvenis, torneios de copas de clubes
continentais
b) todos os demais eventos mundiais incluídos no Calendário FIDE;
c) Torneios Round Robin com pelo menos dez (10) participantes (6 em um Round Robin duplo, com
uma classificação média acima de 2.600 (2.400 para um evento somente para mulheres),
ou

3.3.4

Eles atuaram como Árbitro Chefe ou Árbitro Chefe Adjunto em pelo menos cinco (5) dos
eventos mencionados em 3.4.3 (com pelo menos dois tipos diferentes de torneios, pelo
menos três (3) deles devem ser torneios internacionais com um mínimo de cinco (5)
jogadores titulados participantes) no período dos últimos cinco (5) anos.

3.3.5

Ser Árbitro do Setor na Olimpíada conta como um torneio para classificação em
Categoria B, a partir da Olimpíada de Tromso.

3,4

No Categoria C são classificados IAs e FAs que atendem a todos os critérios a seguir:

3.4.1

Eles são árbitros internacionais ou FIDE e estão em atividade nos últimos cinco (5) anos.

Para atingir esta categoria, o árbitro deve ser um FA ou IA conforme apropriado e deve ter sido um IA ou FA
ativo durante o período de 5 anos em consideração.
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3.4.2

Eles demonstraram excelente conhecimento das Leis do Xadrez e dos Regulamentos
do Torneio e nenhuma punição foi imposta a eles durante suas atividades como
Árbitros.

3.4.3

Eles atuaram no período dos últimos 5 (cinco) anos em pelo menos 2 (dois) dos seguintes:
uma. como Árbitro Chefe ou Árbitro Chefe Adjunto em todos os outros eventos continentais incluídos
no Calendário da FIDE.

b. como Árbitro Chefe ou Árbitro Chefe Adjunto em Torneios por Equipe ou Torneios do
Sistema Suíço com mais de 150 participantes.
c. como Árbitro de Setor em Campeonatos Mundiais Juvenis (Juvenis e Cadetes), ou em
Campeonatos Mundiais Individuais de Escolas.

d. como Árbitro no Torneio de Candidatos, Copa do Mundo, Campeonatos Mundiais por Equipes
Masculino e Feminino, Grand Prix Masculino e Feminino.

e. como Árbitro Chefe ou Árbitro Chefe Adjunto em festivais de xadrez (torneios de xadrez que
incluem vários eventos simultâneos).

3,5
4-

4,1

Na Categoria D são classificados todos os outros IAs e FAs.

Procedimento para a classificação de IA e FA
A Comissão de Árbitros será responsável pela classificação dos IA e FA ativos nas categorias
acima mencionadas, de acordo com as propostas das Federações, os Relatórios do Torneio e os
Relatórios dos Árbitros Chefes. As Federações devem enviar à Comissão de Árbitros suas

4,2

propostas, incluindo as listas de seus IAs e FAs Ativos e Inativos, quatro (4) meses antes da data
anunciada do Congresso da FIDE. Na lista de Árbitros Ativos de cada Federação, os IAs e FAs
devem ser classificados de acordo com as categorias mencionadas (A, B, C e D). Se for proposta
a um Árbitro a alteração de sua Categoria anterior, isso deverá ser justificado detalhadamente, de
acordo com este regulamento. O CA emitirá as listas que incluirão os árbitros de cada categoria
(A, B e C) e submetê-los à Assembleia Geral da FIDE para aprovação final. As listas serão

4,3

5
5,1

válidas por um período de dois (2) anos.

Nomeação do IA e FA, de acordo com suas categorias
Apenas os IAs pertencentes às categorias A ou B devem ser nomeados como árbitros-chefes em todos os principais
eventos mundiais, conforme descrito em 3.2.3.

5,2

A tabela a seguir indica as nomeações dos IA e FA, dependendo de suas categorias e do
evento.
A, B, C, D: Categorias do IA e FA Major WE:
grandes eventos mundiais, de acordo com 3.2.3
Outros NÓS:

todos os outros eventos mundiais, incluídos no Calendário FIDE,

de acordo com 3.3.3
CE principal:

grandes eventos continentais, de acordo com 3.3.3

Outro CE:

todos os outros eventos continentais, incluídos no calendário FIDE,

de acordo com 3.4.3
Árbitro / Evento

Árbitro Chefe
Árbitro Chefe Adjunto

Árbitro
Árbitro Assistente

Major WE
A, B
A, B
A, B, C
B, C, D

outro NÓS

CE principal

A, B
A, B, C

A, B
A, B, C

A, B, C, D
B, C, D
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A, B, C, D
B, C, D

outro CE

A, B, C
A, B, C, D
A, B, C, D
B, C, D

ANEXOS
Exemplo de cálculo de classificação

Em um Torneio do Sistema Suíço de 9 rodadas, um jogador com uma classificação FIDE 2212 e menos de 30 jogos disputados
em sua carreira de xadrez, jogou contra os seguintes oponentes com as classificações relevantes e teve os seguintes
resultados:

1

(1926) 1

2

(2011) 1

3-

(2318) 0

4-

(2067) 0,5

5

(2219) 0,5

6

(2585) 0

7

(2659) 1

8

(2464) 0,5

9

(2652) 0,5

Calcule sua nova classificação no final do torneio.
Calculamos a diferença de classificação para cada oponente, usando a tabela 8.1 (b):

1. 2212 - 1926 = 286, resultado 1, p (H) = 0,84, R = 1 - 0,84 = +0,16

2. 2212 - 2011 = 201, resultado 1, p (H) = 0,76, R = 1 - 0,76 = +0,24
3. 2318 - 2212 = 106, resultado 0, p (L) = 0,36, R = 0 - 0,36 = - 0,36
4. 2212 - 2067 = 145, resultado 0,5, p (H) = 0,69, R = 0,5 - 0,69 = - 0,19

5. 2219 - 2212 = 7, resultado 0,5, p (L) = 0,49, R = 0,5 - 0,49 = +0,01
6. 2585 - 2212 = 373, resultado 0, p (L) = 0,10, R = 0 - 0,10 = - 0,10

7. 2659 - 2212 = 447 e considere ma. a diferença é 400, resultado 1, p (L) = 0,08, R = 1 0,08 = +0,92
8. 2464 - 2212 = 252, resultado 0,5, p (L) = 0,19, R = 0,5 - 0,19 = +0,31

9. 2652 - 2212 = 440, e considere ma. a diferença é 400, resultado 0,5, p (L) = 0,08, R = 0,5 -

0,08 = +0,42
R = 0,16 + 0,24 - 0,36 - 0,19 + 0,01 - 0,10 + 0,92 + 0,31 + 0,42 = +1,41
Portanto, sua mudança de classificação será: K

R = 40 1,41 = +56,4

Sua nova classificação será 2212 + 56,4 = 2268,4 ‐‐‐‐‐‐‐ 2268
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G de efc ec

faae

e
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e

:

Em um torneio suíço de 13 rodadas, um jogador da Hungria jogou os seguintes oponentes com os resultados
relevantes e está procurando uma norma GM:

1. GMAlfred

GER

2383

1

2. GMBernhard

ENG

2508

0,5

3. Cristão

GER

2573

0

4. David

AUT

2180

1

5. GMEvgeny

RUS

2598

1

6. GM Friedrich

GER

2568

0

7. Georg

GER

2070

1

8. IMHerbert

GER

2483

1

9. Igor

RUS

2497

1

10. Konrad

GER

2561

0,5

11. FMLudwig

GER

2440

1

12. IMManfred

GER

2479

0,5

13. GMNorbert

GER

2492

0,5

Trabalhando da mesa por 13 rodadas:
1. A classificação média de seus oponentes é 2.449. Existem dois jogadores de baixa classificação, David na 4ª
rodada e Georg na 7ª rodada. De acordo com o artigo 1.46c para um jogador, o de menor classificação, o piso
de classificação ajustado pode ser usado para Cálculo. Para uma norma GM é 2200. Se elevarmos a
classificação de George de 2070 para 2200, obteremos uma classificação média de 2459.

2

Para a norma GM, o jogador precisa de 9 pontos (Média de oponentes 2459-2489). Está tudo bem.

3-

Confira os títulos dos oponentes veja art. 1,45.

Para uma norma de GM, pelo menos 1/3 com um mínimo de 3 dos oponentes devem ser GMs. Ele

deve ter 5 GMs. Está tudo bem

Pelo menos 50% dos oponentes serão titulares; CM e WCM não são contados. Ele deve ter 7
detentores de títulos diferentes. Existem 5 GM, 2 IM e 1 FM. Está tudo bem.

4. Verifique as federações dos adversários, consulte o art. 1,43 e 1,44.
Para a norma GM, pelo menos duas federações diferentes daquela do candidato ao título devem ser incluídas e
há quatro dessas federações, GER, ENG, AUT e RUS. Está tudo bem.

Um máximo de 3/5 dos oponentes podem vir da federação do candidato e um máximo de 2/3
dos oponentes de uma federação.
9 oponentes estão vindo do GER. Máx. 2/3 podem vir de uma federação. Portanto, a condição de
estrangeiro não é atendida. Prosseguimos para a próxima etapa.
5. Verifique se algumas exceções são válidas vide art. 1.42e e 1.43e.
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1.43e: A regra para estrangeiros não é válida para torneios do Sistema Suíço em que pelo menos 20 jogadores
classificados pela FIDE, não da federação anfitriã, estão incluídos, de pelo menos 3 federações, pelo menos 10 dos quais
detêm GM, IM, WGM ou WIM títulos.

Ao solicitar o título, pelo menos uma das normas deve ser cumprida sob o requisito de estrangeiro
normal.
1.42e: Um jogador pode ignorar seu (s) jogo (s) contra quaisquer oponentes que tenha derrotado, desde que tenha
encontrado a mistura necessária de oponentes, e desde que isso o deixe com pelo menos o número mínimo de
jogos como em 1.41, contra o necessário mistura de oponentes.

Se a vitória contra Georg for excluída, continuamos com 8 pontos em 12 jogos, a classificação média é 2.480. Quanto a um
resultado de 67% d p = 125 temos um desempenho de 2605, o suficiente para uma norma GM.

Além disso, o jogador tinha 5 GMs e detentores de títulos suficientes. Os critérios do título foram cumpridos.

Dos 12 oponentes, apenas 8 vêm da Alemanha, este critério também é cumprido. Agora temos uma norma válida
para o título de GM.
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Alguns exemplos de cálculos de normas de título:

(1). Em um torneio de 11 rodadas, um jogador terminou com o seguinte resultado

¾ 9 pontos
¾ a classificação média dos oponentes é 2376

¾ ele jogou 4 GM e 2 FM
¾ seus oponentes com pontuação mais baixa tiveram 2140 (uma vitória) e 2160 (um empate)

9 pontos, 4 GM e 6 detentores de títulos de 11 oponentes são suficientes para uma norma GM.

Para uma norma GM, a avaliação média dos oponentes é muito baixa. Deve ser no mínimo 2380, ver 1,49

Seguindo o artigo 1.46.c, a classificação de um jogador (a classificação mais baixa) pode ser elevada para o piso de
classificação ajustado para uma norma GM, que é 2200. Usando este ajuste, a classificação média dos oponentes
agora é 2381 e a norma GM é válida .

Outra possibilidade usa o artigo 1.42e:
O jogador pode ignorar um jogo contra qualquer oponente que tenha derrotado, desde que tenha encontrado a
mistura necessária de oponentes e desde que isso o deixe com pelo menos o número mínimo de jogos como em
1.41, contra a mistura necessária de oponentes.

Se deletarmos o jogo contra o jogador com a classificação de 2140, o jogador obteve 8 pontos em 10 jogos e uma
classificação média de 2400. A norma GM é cumprida.

Agora temos que verificar as federações dos adversários, veja o artigo 1.43. Apenas 6 oponentes podem vir
da federação de jogadores, apenas 7 oponentes podem vir de uma federação.

A norma é válida.

(2). Em um torneio feminino, programado para 9 rodadas, uma jogadora da Rússia tem após 8 rodadas o seguinte
resultado

¾ 6 pontos
¾ a classificação média dos oponentes é 2165

¾ ela jogou 2 WGM, 1 WIM e 2 WFM
¾ 6 de seus oponentes vieram da Alemanha e 2 da Inglaterra

Para uma norma WGM, ela precisa de 7 pontos e uma classificação média de seus oponentes de 2180
ou mais e 3 WGMs. O número de titulares já é suficiente. Até agora ela teve 6 oponentes da Alemanha,
que é o número máximo vindo de uma federação.

Para atingir essa norma do WGM na última rodada, ela precisa de um terceiro WGM com uma classificação de pelo
menos 2311, que não seja da Alemanha, e ela precisa vencer.
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(3). Um jogador da Armênia, que tem o título IM, participa de um Torneio do Sistema Suíço de 9 rodadas,
tem os seguintes resultados contra seus 8 oponentes e antes do início da última rodada pergunta ao Árbitro
qual resultado é necessário na última rodada para que ele alcançará uma norma para GM:

1

(NEM)

2

(GEO)

3-

(GER)

4-

(BRAÇO)

5

GM

2470

0

-

2150

1

-

2410

1

EU ESTOU

2570

0

(GEO)

-

2340

1

6

(GEO)

FM

2380

1

7

(BRAÇO)

GM

2675

0,5

8

(ENG)

EU ESTOU

2540

1

9

(EUA)

GM

2695

??

(Eu). Verificamos os requisitos para o título de GM:
(uma). Jogos: ele terá jogado 9 jogos (9 são obrigatórios). Então está tudo bem
(b). Detentores do título (TH): Ele tem 6 TH em 9 oponentes. É mais de 50%. Então está tudo bem

(c). Oponentes sem classificação: Nenhum: 0 <2. Portanto, está tudo
bem (d). Federações:

(i) máx. 2/3 de um Fed .: 3 de 9 (GEO): 3/9 <2/3. Então está tudo bem

(ii) máx. 3/5 do próprio Fed: 2 de 9 (ARM)): 2/9 <3/5. Então é o. k.
(e). GMs: Ele conheceu 3 GMs (3 são obrigatórios). Está tudo bem

(ii). Calculamos a avaliação média dos oponentes Ra:
(uma). Primeiro, consideramos o piso ajustado de Rating (é 2200 para a norma GM) para o oponente que
tem uma classificação inferior a 2200: 2. (GEO), -, 2150.
Essa classificação foi aumentada para 2200 (b). Encontramos: Ra =
22280: 9 = 2475,55 ‐‐‐‐‐‐ 2476

(iii). Usando as tabelas 1.49 para 9 jogos e norma GM:
Para um Ra = 2476, o jogador precisa de 6 pontos em 9 jogos para a norma GM. Ha tem 5,5 pontos em 8 jogos.
Portanto, ele precisa de um sorteio na última rodada para obter sua norma GM.
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Entrega de prêmios em dinheiro
Se dois ou mais jogadores terminarem um torneio com pontos iguais, os organizadores têm três possibilidades de conceder
prêmios em dinheiro:
uma. os prêmios em dinheiro serão divididos igualmente.
b. os prêmios em dinheiro serão dados de acordo com o empate - resultados de quebra.

c. os prêmios em dinheiro serão calculados usando o sistema Hort, que é uma combinação
de a e b.
No caule de Hort, 50% do prêmio é concedido de acordo com o ranking de desempate. A segunda metade do prêmio
em dinheiro de todos os jogadores, tendo o mesmo número de pontos no final, é somada e compartilhada
igualmente.

Exemplo:

Os prêmios do torneio são: 1º lugar
10.000

2 º lugar

5.000

3º lugar
4º lugar

3.000
2.000

Os jogadores A, B, C e D terminam um torneio com 8 pontos cada. Os pontos de
Buchholz são:

A tem 58 pontos Buchholz B tem
57 pontos Buchholz C tem 56
pontos Buchholz D tem 54 pontos
Buchholz.
Os prêmios em dinheiro para A, B, C e D - dependendo do sistema usado - será:
sistema a)

sistema b)

sistema c)

UMA -

5.000

10.000

5.000 +

2.500 =

7.500

B-

5.000

5.000

2.500 +

2.500 =

5.000

C-

5.000

3.000

1.500 +

2.500 =

4.000

D-

5.000

2.000

1.000 +

2.500 =

3.500

O total é 20.000, qualquer que seja o sistema usado.

Os organizadores devem decidir com antecedência e informar os jogadores antes do início do torneio qual sistema
será usado para o cálculo dos prêmios em dinheiro.
Além disso, nos sistemas a) ec) se os organizadores tiverem um limite para o número de jogadores com os mesmos
pontos que podem compartilhar um prêmio em dinheiro, eles devem informar os participantes disso antes do torneio.

Se for anunciado que há 10 prêmios em dinheiro e a classificação final é: jogadores classificados de 1 a 4 têm 8
pontos
jogadores classificados de 5 a 9 têm 7,5 pontos;
jogadores classificados de 10 a 20 têm 7 pontos.

Nesse caso, não é aconselhável dividir o dinheiro da 10ª posição entre 11 jogadores. Para evitar tal problema, deve
ser anunciado com antecedência que os prêmios em dinheiro são divididos igualmente ou dados pelo sistema Hort
aos jogadores classificados de 1 a 10.
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A distribuição do prêmio em dinheiro é melhor realizada por duas pessoas trabalhando de forma independente. Este pode ser o
Tesoureiro e o Árbitro Chefe.

Os prêmios de classificação são outro tipo de prêmio. Talvez a melhor conquista de um jogador classificado como 2300-2399 e
outro 2200-2299. Não caia na armadilha de escrever U2400, U2300. Nesse caso, o jogador do U2300 pode receber os dois
prêmios. Uma boa maneira de premiá-los não é apenas pela pontuação ou pela Classificação de desempenho do torneio.

Melhor melhoria na classificação medida por W-We. W é a pontuação alcançada, We é a pontuação esperada
contra a força média dos adversários. Isso tem a vantagem de que os empates são quase desconhecidos. É
possível, em um suíço, que um jogador com menor pontuação obtenha a maior conquista. Alcance a maior
melhoria.
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Verificação manual de emparelhamentos de computador

Usando os dados de uma lista de verificação de torneio
aleatório para pares da rodada 6

T O programa de emparelhamento usado é o Swiss Manager
Explicações das colunas usadas para verificação: Rk = classificação Cor = cores
nas rodadas anteriores
w = branco

- = preto
C = cor na próxima rodada D = cor
esperada
p = direção do flutuador na penúltima rodada l = direção do
flutuador na última rodada

Cd = diferença de cor
Sc = mesma cor em uma fileira
Lista de verificação para a rodada 6

Nome

Sc

Oponentes

1

4,9,12,35,80

0

-2

10,18,37,46,62

0

-1

1

6,8,19,32,39

0

1

1

1,22,26,44,46

0

W

-1

-1

17,25,27,47,56

0

- ww-

W

-1

-1

3,16,27,30,42

0

2418 4

- ww-

W

-1

-1

27,34,54,57,59

0

2142 4

w - w-

W-

-1

-1

3,21,24,53,54

0

4 FM Sorokin Aleksey 10

2486 3½

- ww-

W

-1

-1

1,10,17,41,79

0

7 IM Livaic Leon 11

2461 3½

www

-

1

1

2,9,40,43,58

0

9 IM Plenca Jadranko 12

2440 3½

www

-

1

1

15,28,31,44,53

0

10 FM Vykouk 13 de janeiro

2440 3½

- ww-

W

-1

-1

1,32,42,45,72

0

11 IM Costachi Mihnea 14

2418 3½

www

-

1

1

40,44,57,58,67

0

16 FM Haria Ravi 15

2398 3½

- ww-

W

-1

-1

17,34,45,51,60

0

18 FM Tica Sven

2389 3½

- ww-

W

-1

-1

11,27,34,56,61

0

21 IM Sousa Andre Ventura 17

2386 3½

www

-

1

1

6,18,29,49,68

0

33

2330 3½

www

-

1

1

5,9,14,24,73

0

44 FM Lazov Toni 19

2289 3½

- ww-

W

-1

-1

2,16,22,23,41

0

45 FM Askerov Marat 20

2281 3½

www

-

1

1

3,26,38,40,69

0

13

2415 3

w-ww-

-+

1

-1

28,29,33,44,47

0

Rk. SNo.

1
2

9

16
18

36

Kouskoutis Georgios-

Rtg. Pts

Cor

CD pl Cd

2314 4½

-w-w

W

1 IM Martirosyan Haik M. 3

2570 4

ww--

W

2 GM Deac Bogdan-Daniel 4

2559 4

-w-w

W+

3 IM Santos Ruiz Miguel 5

2505 4

www

-+

6 MI Thybo Jesper Sonderg 6

2466 4

- ww-

8 IM Morozov Nichita 7

2461 4

12 FM Janik Igor 8
63

Yayloyan Konstantin

Radovic Janko

Drygalov Sergey

-1
+-1

-

21

15 FM WarmerdamMax

2399 3

www

-

1

1

8,26,33,48,67

0

22

17 FM Haldorsen Benjamin 23

2397 3

ww--

W

-1

-2

4,18,28,29,49

0

19 FM Tomczak Mikolaj 24

2387 3

www

-

1

1

18,32,48,50,67

0

20

2387 3

- ww-

W

-1

-1

8,17,30,57,63

0

23 FM Haug Johannes 26

2379 3

www

-

1

1

5,48,50,58,62

0

32 FM Tokranovs Dmitrijs 27

2334 3

- ww-

W

-1

-1

4,19,21,59,72

0

39

2303 3

www

-

1

1

5,6,7,15,81

0

40 FM Lopez Mulet Inigo 29

2302 3

- ww-

W

-1

-1

11,20,22,60,76

0

42 FM Dobrovoljc Vid 30

2293 3

- w-ww

-

1

2

16,20,22,35,77

0

51

2267 3

www

-

1

1

6,24,53,81,83

0

52 FM Karayev Kanan 32

2266 3

- ww-

W

-1

-1

11,54,65,72,75

0

53

2264 3

w-ww-

-

1

-1

3,12,23,52,66

0

56 FM Jogstad Martin 34

2259 3

- ww-

W

-1

-1

20,21,55,74,76

0

57 FM Sevgi Volkan 35

2240 3

www

-

1

1

7,14,15,36,38

0

2483 2½

www

-

1

1

1,29,57,64,67

0

14 FM Dolana Andrei-Theodo 37

2403 2½

- ww-

W+

-1

-1

34,47,51,61,72

0

22 FM O`donnell Conor 38

2383 2½

- ww-

W

-1

-1

2,47,51,59,71

0

24 FM Flick Antoine 39

2371 2½

- w-ww

-

1

2

19,34,60,63,64

0

28 IM Perez Garcia Alejand 40

2361 2½

- ww-w

-

1

1

3,49,51,68,71

0

30 FM Lagunow Raphael

2357 2½

- ww-

W

-1

-1

10,13,19,65,74

0

25

28

31
33

Stauskas Lukas

Akhvlediani Irakli

Vasiesiu Victor
Friedland Moshe

5 MI Dragnev Valentin 36
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+

Ea

efa T e C

jogos s azedo em:

borda Hora 1 Hora 2 +

Vejo :

jogos começou às:

CH verifique em:

borda Hora 1 Hora 2 +

mover dif

CH verifique em:

mover dif

Explicação
Exemplo: os jogos são jogados com controle de tempo: 90 min / 40 movimentos + 30 min / resto do jogo + 30seg / incremento
de movimento do lance 1
Os jogos começam às 18:00 e às 18:30 verificamos os relógios. O tempo de jogo
começou às 18:00, então 90 + 90 = 180 minutos; 30 min se passaram desde o
início: 180-30 = 150
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jogos começou às: 18:00

18:30

Verifica em:

borda

Tempo 1

Tempo 2

+

1

80

85

165

15

150

2

90

70

160

10

150

3

87

79

166

16

150

4

65

90

155

5

150

mover dif

Na coluna

borda

Na coluna

Tempo 1

rito o tempo do pla er de cor preta (em minutos) rito o tempo

Na coluna

Tempo 2

do pla ra da cor preta (em minutos)

Na coluna

+

Na coluna

mover o número do último mês que foi colocado neste

rite o número do tabuleiro

rite a soma do Tempo 1 + Tempo 2

borda

Na coluna

dif

rito a diferença de coluna + menos mo e

Os diferenciais devem ser iguais a: (hora inicial) menos (tempo decorrido até a hora da verificação). Em nosso exemplo está:
90 + 90 30 = 150. Se encontrarmos um valor diferente de ± 2, temos que verificar cuidadosamente:

-

se os jogadores não pressionaram o relógio para alguns movimentos

-

se as configurações dos relógios estão corretas

-

se houver um mau funcionamento do relógio.
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Formulários de inscrição:

IA1 International Arbiter Norm Report Form

188

IA2 Formulário de inscrição para a atribuição do título de Árbitro Internacional

189

FA1 Formulário de Relatório de Normas de Árbitros FIDE

190

FA2 Formulário de inscrição para a atribuição do título de Árbitro FIDE

191

FL1 Formulário de Relatório de Normas de Palestrante FIDE

192

FL2 Formulário de inscrição para conferencista FIDE

193

Resultado do Certificado de Título IT1 (Norma de Título)

194

Formulário de inscrição para título IT2

195

Formulário de Relatório de Torneio IT3

196

Formulário de relatório de torneio anti-trapaça

197

Formulário de relatório pós-torneio anti-trapaça
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Tabela para títulos diretos em vigor a partir de 1 de julho de 2017

TÍTULOS DIRETOS: Ouro = primeiro após o desempate; 1º igual = melhores 3 jogadores depois

Desempate; norma = 9 jogos

Continental e Regional = Continental e no máximo 3 eventos regionais por
continente, incluindo a Juventude Árabe
Individual subcontinental = inclui Zonais e Subzonais (se eles estabelecerem eliminatórias
para a Copa do Mundo ou Campeonato Mundial, ver 1.24), os títulos adultos árabes podem
ser concedidos sob condição de classificação, ver 0.62

Tabela 1.24a
EVENTO

Mundo feminino

WIM

WGM

WFM

WCM

65% no min 9

50% no mínimo 7

jogos - título

jogos - título

65% no mínimo 7

50% no mínimo 7

jogos - título

título de jogos

Atingindo a última qualificação

através do jogo -

8 - título

título

Olimpíada

Equipe Mundial (ou Clube)

Amador mundial <2300,

Ouro - título

<2000
<1700
Mundo> 65; > 50 Individual

Mundial Sub-20

Mundial Sub-18

Prata e Bronze
título

Ouro - título

Prata e Bronze

Título de ouro;

- título

1º igual
norma

1º título igual;
Prata e Bronze Prata e norma

Norma de ouro

Bronze - título

Mundial U16

Mundial U14

Título de ouro;

Prata &

1ª norma igual

Bronze - título

Norma de ouro

1º igual
título

Prata e Bronze
título

Prata e Bronze
Mundial U12

1º igual

Escolas Mundiais U17; U15; U13

título
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título

EVENTO

WIM

WGM

WFM

WCM

Mundial U10; U8

Ouro, Prata e

Escolas Mundiais U11; U9; U7

Bronze - título

65% no mínimo 7 50% no mínimo 7 jogos -

Equipe Continental (ou Clube)

Individual Continental

título

Prata e Bronze
1º igual - norma - título
Título de ouro;

1º título igual;
Prata e Bronze Prata e norma

Continental> 65; > 50

Individual
Continental e Regional U20

título de jogos

Norma de ouro

Título de bronze

Prata &
1ª norma igual título de bronze
Título de ouro;

Continental e Regional U18

Continental e Regional U16

Norma de ouro

Cont. & Regional U14; U12 Cont.

1º igual

Prata &

título

Título de bronze

Título de ouro

Escolas U17; U15; U13

Amador Continental

Prata &
Título de bronze

Gold Silver &

Cont. & Regional U10; U8 Cont.

Bronze - título

Escolas U11; U9; U7

1º título igual;
Prata e Bronze

Subcontinental Individual

norma

Comunidade,

1º título igual;
Prata e Bronze

Francófono, ibero-americano

Individual

norma

Desativado - adulto mundial

Desativado - Mundial Sub-20
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Prata &
Título de bronze

50% no min 9

65% no mínimo de 9 jogos - título

jogos - título

Prata &
Bronze - título

1º igual

Prata &

título

Título de bronze

Tabela 1.24b
EVENTO

Copa do Mundo

Mundo feminino

GM

EU ESTOU

Alcançando os 16 últimos
- título

FM

CM

Qualificação
através do jogo título

Título do vencedor;

Finalista - norma

Finalista - título

65% no mínimo de 9 50% no mínimo de 7

Olimpíada

Equipe Mundial (ou Clube)

jogos - título

jogos - título

65% no mínimo 7

50% no mínimo 7

jogos - título

título de jogos

Prata &

Amador mundial - <2300, <2000
Ouro - título

<1700

Título de bronze

Ouro - título

Mundo> 65; > 50 Individual Mundial

Título de ouro;

Prata e Bronze

Sub-20

1ª norma igual

- título

Mundial Sub-18

Norma de ouro

1º título igual;

Prata &

Prata e Bronze Bronze - norma de título

Prata &
1ª norma igual Bronze - título

Mundial U16

Título de ouro;

Mundial U14

Norma de ouro

Mundial U12

Escolas Mundiais U17; U15; U13

1º igual

Prata &

título

Título de bronze

1º igual

Prata &

título

Título de bronze

Mundial U10; U8

Ouro, Prata e

Escolas Mundiais U11; U9; U7

Bronze - título

65% no mínimo 7 50% no mínimo 7 jogos -

Equipe Continental (ou Clube)

Individual Continental

título

Título de ouro;

Prata e Bronze

1º igual - norma

- título
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título de jogos

EVENTO

GM

EU ESTOU

Norma de ouro

1º título igual;
Prata e Bronze Prata e norma

Continental> 65; > 50

Individual
Continental e Regional U20

FM

CM

Título de bronze

Prata &
1ª norma igual título de bronze
Título de ouro;

Continental e Regional U18

Continental e Regional U16

Norma de ouro

1º igual

Prata &

título

Título de bronze

Cont. & Regional U14; U12 Cont.
Escolas U17; U15; U13

Título de ouro

Amador Continental

Prata &
Título de bronze

Gold Silver &

Cont. & Regional U10; U8 Cont.

Bronze - título

Escolas U11; U9; U7

1º título igual;
Prata e Bronze

Subcontinental Individual

norma

Comunidade,

1º título igual;
Prata e Bronze

Francófono, ibero-americano

Individual

norma

Desativado - adulto mundial

Desativado - Mundial Sub-20
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Prata &
Título de bronze

50% no min 9

65% no mínimo de 9 jogos - título

jogos - título

Prata &
Bronze - título

1º igual

Prata &

título

Título de bronze

