LIGA BRASILEIRA DE XADREZ
REGULAMENTO GERAL DE
ORGANIZADORES LBX
2020
ORGANIZADOR LBX
1. Organizador LBX pode ser qualquer pessoa física que queira organizar
eventos de xadrez pela LBX – Liga Brasileira de Xadrez, em todo território
nacional.
2. Uma pessoa pode ser ao mesmo tempo organizador e árbitro do evento,
basta informar seus respectivos IDs LBX nos campos apropriados no
software e no e-mail enviado à VP LBX.
3. Um organizador ainda não cadastrado pode realizar evento pela Liga,
porém ao enviar o arquivo para cálculo de rating deve enviar também a
ficha preenchida de cadastro de organizador LBX. Caso não preencha a
ficha, o arquivo não será calculado.
4. O cadastro de Organizador é obrigatório e gratuito, basta preencher o
formulário que tem o link disponível no site da LBX, com os dados
solicitados e aguardar comunicado da VP LBX por e-mail com sua
aceitação e designação de ID LBX de organizador.
5. O e-mail dannyrdavalos@gmail.com está à disposição para qualquer
assunto referente ao administrativo da LBX. Arquivos de cálculo de
rating tem seu e-mail específico que é o ratinglbx@gmail.com .
6. Será criado o ID de organizador LBX, um número de cadastro gerado pela
ordem de inscrição no sistema, em forma sequencial, em todo o Brasil.
7. Organizadores antigos que já realizam eventos pela Liga, devem seguir
o mesmo procedimento de cadastro dos novos organizadores.
8. Todos os organizadores cadastrados devem utilizar o seu ID LBX de
organizador para identificar-se nos envios de arquivos por e-mail e nos
próprios arquivos de softwares (Swiss Perfect ou Swiss Manager) na aba
de identificação do Torneio.
9. O organizador LBX se compromete a seguir o presente regulamento,
enviar ele mesmo ou solicitar ao árbitro do evento que envie, os
arquivos para cálculo de rating nos padrões da LBX, informados também
neste regulamento e em cartilha própria; assim como promover e zelar
pelo nome da Liga em seus eventos.
10.Caso os arquivos forem enviados sem obedecer aos padrões da LBX,
estes serão devolvidos ao organizador ou árbitro que enviou, para que

possa adequar e re-enviar. Se neste procedimento, o prazo para envio
de arquivos for ultrapassado, os arquivos corretos só serão calculados
para o mês seguinte.
11.Três meses após a data que foi realizado o torneio, será o prazo máximo
que os arquivos de torneios (se dentro dos padrões da LBX) enviados,
serão calculados. O cálculo será feito utilizando o rating do mês da
realização do evento, e a diferença adicionado/subtraído ao rating do
mês atual. Arquivos fora de este prazo, não serão calculados seus
ratings.
12.A responsabilidade de cada evento sob chancela ou para validade na Liga
será sempre do organizador cadastrado, na LBX. É dever do organizador
que o árbitro do seu evento também siga o regulamento de árbitros da
LBX e o padrão de envio de arquivos para cálculo de rating.
13.A Diretoria da LBX poderá excluir (após análise detalhada do caso e
direito à ampla defesa) do seu quadro de organizadores as pessoas que
não respeitarem o presente regulamento e as diretrizes da Liga, como
seu estatuto ou código de ética.
14.Arquivos enviados de forma errada (fora dos padrões da LBX) por três
vezes consecutivas ou não, ensejam a que o organizador seja suspenso
por prazo determinado pela VP LBX.
15.Para validade dos torneios, os arquivos deverão conter todas as
informações a seguir de forma completa e precisa:
No Swiss Manager
a. Informações do torneio (aba Geral) – Nome do torneio, ID LBX de
Organizador, Nome do Organizador, Ritmo de Jogo (em
Abreviatura - STD,RPD,BLZ e específico em minutos), nome do
Diretor do Torneio, nome e ID LBX do Árbitro Principal, Local do
evento com cidade e UF, Data do evento, Número de rodadas.
b. Cadastro de jogador (aba Atualização de dados dos jogadores) –
no campo Sobrenome, colocar o último sobrenome do jogador. Se
for por exemplo: Nicolas Alberto de Arruda Filho, colocariamos
“de Arruda Filho” neste campo. As preposições “de” vão junto
com o último sobrenome, e os denominativos de geração da
famíla também (neto, filho).

c. No campo Nome, colocar o Nome e os sobrenomes do meio, no
exemplo, “Nicolas Alberto”. A preferência é sempre para a
primeira letra em maiúscula e as outras em minúsculas. Evite tudo
em um ou tudo em outro.
d. No campo Título Acadêmico, o título de jogador LBX se tiver. Título
FIDE, o título FIDE se tiver.
e. No campo Elo nat. o rating LBX (opcional) e no campo FIDE (elo
FIDE) o rating LBX (obrigatório) se tiver, se for jogador novo
coloque 1800 (Após terminar o evento, na hora de arrumar o
arquivo para enviar).
f. Atenção porque tem rating diferente para cada ritmo de xadrez.
Consulte as listas de rating por ritmos de xadrez da LBX, no site da
Liga.
g. No campo Data Nac. a data de nascimento do jogador
(obrigatório) no formato DD.MM.AAAA
h. No campo Sex, o sexo marcado como F se for feminino, e em
branco se for masculino. No campo FED a federação do jogador
abreviado em três letras, por exemplo: BRA.
i. No campo ID-Nac o ID LBX do jogador (opcional), e no campo IDFIDE o ID LBX do jogador (obrigatório) se tiver, se for novo, deixe
em branco.
j. No campo Fonte, coloque NAT. É a forma de identificação nas
listagens de ratings dentro do Swiss Manager e nas listas da Liga.
k. No campo N° Clube, coloque o ID do Município do jogador
(consulte o site do IBGE na internet, tem busca fácil por nome de
município).
l. No campo Clube, a Cidade / UF do jogador (Obrigatório).
m. No campo K, última coluna nessa aba, coloque o fator K da Liga,
atualmente é 30.
No Swiss Perfect
a. Informações do torneio (aba Admin) – Campo Name, o nome do
torneio, no campo Organiser, o ID LBX de Organizador e o nome do
Organizador; no campo Arbiter o ID LBX de Árbitro e/ou o nome do
Árbitro Principal. No campo Rounds o número de rodadas.
b. Informações do torneio (aba Rating Intl) – Desmarque a caixinha de
“Apply corrections”, no campo Change Coefficient – K factor, coloque
30. No “Thresholds” campo Lower Threshold, escreva o número 0 (não

é a mesma coisa deixar em branco).
c. Informações do torneio (aba Rating Local) mude o K factor para 30.
d. Cadastro de jogador (aba Player) – no campo Surname, colocar o último
sobrenome do jogador. Se for por exemplo: Nicolas Alberto de Arruda
Filho, colocariamos “de Arruda Filho” neste campo. As preposições
“de” vão junto com o último sobrenome, e os denominativos de
geração da famíla também (neto, filho).
e. No campo First Name, colocar o Nome e os sobrenomes do meio, no
exemplo, “Nicolas Alberto”. A preferência é sempre para a primeira
letra em maiúscula e as outras em minúsculas. Evite tudo em um ou
tudo em outro.
f. No campo Intl Rtg coloque o Rating LBX do jogador (obrigatório), se for
novo, coloque 1800. Campo logo à direita, Id, coloque o ID LBX do
jogador. Se for jogador novo deixe em branco.
g. No campo Loc Rtg coloque o Rating LBX do jogador (opcional), se for
novo, coloque 1800. Campo logo à direita, Id, coloque o ID LBX do
jogador (opcional). Se for novo deixe em branco.
h. Atenção porque tem rating diferente para cada ritmo de xadrez.
Consulte as listas de rating por ritmos de xadrez da LBX, no site da Liga.
i. No campo Federation, coloque a Federação do jogador, abreviado em
três letras. Ex.: BRA.
j. No campo Club, coloque a cidade/UF do jogador.
k. No campo Birth Date coloque a data de nascimento do jogador,
(obrigatório) se for novo, no formato AAAA,MM,DD. Se já tiver ID LBX
não precisa preencher aqui.
l. No campo Sex, selecione Female se for Feminino. Se for Masculino
deixe em branco.
.
16.Após seguir as instruções do artigo 15 para o software utilizado, é
obrigatório (com o Swiss Perfect e com o Swiss Manager) a seguinte
formatação no nome do arquivo ou dos arquivos do torneio, antes de
enviar à LBX:
No nome do arquivo deverá constar primeiro a modalidade de disputa
(STD,RPD,BLZ), a UF, seguido do nome do torneio(escolhido pelo
organizador), separados por underline (_) conforme exemplos a seguir:
Programa
Swiss Manager

Padrã
o
RPD_RN_FESTIVAL_ESCOLAR SUB8MASC.TUN

Swiss Perfect

RPD_RN_FESTIVAL_ESCOLAR SUB8MASC.TRN
RPD_RN_FESTIVAL_ESCOLAR SUB8MASC.SCO
RPD_RN_FESTIVAL_ESCOLAR SUB8MASC.INI

17.Ao utilizar o Swiss Manager o organizador envia apenas 01 (um) arquivo,
seja ele com a terminação .TUNX ou .TURX – já quem utiliza o Swiss
Perfect precisa enviar 03 (três) arquivos, os que tem as terminações .TRN
, .INI, .SCO
18.Arquivos que não estejam dentro destes padrões serão devolvidos pelo
VP LBX ao organizador que deverá corrigir o arquivo e re-enviá-lo à Liga.
19.A seguinte data e horário de todo mês será utilizado como limite para o
envio de arquivos de torneios para o cálculo do rating LBX ao VP LBX: dia 27 às
23:00h (Horário de Brasília).
20.Arquivos recebidos após esta data e horário limite serão calculados para
o próximo mês.
21.A Diretoria da Liga irá criar os Ids para os Árbitros Oficiais da LBX, em
ordem sequencial, para todo o Brasil. Assim também, como a alteração
correspondente no Regulamento para os Árbitros LBX.
22.Qualquer assunto referente ao organizador LBX não citado neste
regulamento, será resolvido pela diretoria da LBX usando seu melhor
critério e discernimento, para o bem e o crescimento da entidade de
forma geral. Assuntos pertinentes e de interesse geral, podem ser
adicionados ao presente regulamento de forma gradual, atendendo à
demanda. Estas alterações serão comunicadas através do site da Liga a
todos os interessados.
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