REGULAMENTO
1º DESAFIO FCDE DE XADREZ ESCOLAR
25 DE JULHO DE 2020 ÀS 17H

ORGANIZACÃO
O Torneio é organizado pela FCDE – Federação Catarinense do Desporto Escolar, em parceria com a FCX – Federação Catarinense de
Xadrez.
DIREÇÃO
IO Marcelo Pomar e WIM Regina Ribeiro
ARBITRAGEM
Equipe FCX
DATA E HORÁRIO
Dia 25 de julho de 2020 das 17h às 18h
LOCAL
Plataforma específica para o xadrez online: www.lichess.org
RITMO DE JOGO: 4 + 2
PREMIAÇÃO: O campeão por cada categoria por Ano Escolar receberá certificado de participação
INSCRIÇÕES:
Inscrições gratuitas e abertas a todos os alunos nascidos a partir de 2002 (18 anos) regularmente matriculados em qualquer
ano escolar desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio.
Confirmação da inscrição até as 11h do dia 25 de julho.
PROCEDIMENTO PARA A INSCRIÇÃO
1- As inscrições devem ser feitas através do link: https://forms.gle/sgajpjot7DX42jvV8

2- Entrar no lichess e juntar-se à equipe FCDE: https://lichess.org/team/xadrez-fcdedesporto-escolar-sc
3- Entrar no torneio que estará disponibilizado no grupo da equipe FCDE no lichess.org.
O PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO É OBRIGATÓRIO
Fica proibido o uso de programas de xadrez (Engine) ou de qualquer outra forma possível, assim como assistência de terceiros
durante o desenvolvimento do torneio. As informações de possíveis fraudes são da própria plataforma do Lichess, que têm critérios
para identificação de recursos não legais. Se a plataforma indicar esse uso e o consequente banimento da conta (Nick), não caberá
recurso à organização do evento. O participante nesse caso estará desclassificado.
O torneio terá duração de 1 hora para os atletas realizarem seus jogos no sistema Arena, com permissão de Berserk (redução
pela metade o tempo do relógio para ganhar um ponto extra) e o Arena streaks (após 2 vitórias consecutivas somam-se 4 pontos em
vez de 2.
✓

A adesão ao evento implica na aceitação desse regulamento.

✓

Os casos omissos serão decididos pela Organização.
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