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Apresentação 
 

O período do isolamento social ocasionado pela pandemia do COVID-19 provocou em            

todos nós um sentimento de solidão e o abandono de práticas esportivas de todas as ordens,                

por isso, Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE) optou por meio da             

Seção de Esporte, Lazer e Acessibilidade (SELACE) promover o I Campeonato Universitário            

de Xadrez Online, com o objetivo de oportunizar aos estudantes atividades que promovam a              

sociabilidade, a construção de redes de afeto, partilhas e colaborativa, com a finalidade de              

acolher os/as estudantes em práticas esportivas online. 

O xadrez é uma atividade primordial por excelência para o envolvimento de estudantes             

em atividades esportivas, lúdicas e de lazer, não só por atender as características do desporto               

estimulando o espírito competitivo, autoconfiança, concentração, socialização, isto faz com          

que a modalidade se enquadre às exigências da educação na atualidade. 

 
 

Capítulo I 
 

Disposições Preliminares 
 
Art. 1º - O Campeonato de Xadrez Online é uma competição que tem por objetivo incentivar                
a prática desportiva, estimulando o espírito competitivo, autoconfiança, concentração,         
socialização, valorizando os benefícios educacionais e comportamentais inerentes ao esporte          
como amizade, cooperação, disciplina, ética, inclusão, integração, participação, respeito         
mútuo, solidariedade e superação. A competição será destinada para os/as alunos-atletas da            
UNILAB. 
 
 

Capítulo II 
 

Da Organização e Execução 
 
Art. 2º - O Campeonato de Xadrez Online é um evento gratuito promovido e realizado pela                
Pró-reitora de Políticas Afirmativas e Estudantis (PROPAE) por meio da Seção de Esporte,             
Lazer e Acessibilidade (SELACE) vinculada à Coordenação de Políticas Estudantis          
(COEST). 
 
Art. 3º - À SELACE  compete: 

a) Organizar e dirigir a competição; 
b) Elaborar as tabelas dos jogos; 

       c)  Tomar as providências de ordem técnica necessárias à organização interna dos jogos; 
       d)  Nos casos de necessidade comprovada, efetuar modificações nas tabelas dos jogos. 
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Capítulo III 
 

Do Período de Realização 
 
Art. 4º - O Campeonato Online será realizado nos dias 04, 05 e 06 de novembro de 2020.                  
Caberá a cada aluno-atleta adaptar-se à programação previamente estabelecida e divulgada           
pelo SELACE. 
 
 

Capítulo IV 
 

Da Participação 
 
Art. 6º - O Campeonato de Xadrez Online será disputado por categorias: Feminino e              
Masculino. 
 
6.1. As partidas serão assim organizadas: 
Categoria Masculina: Partidas no dia 04/11/2020 às 16h (horário local) 
Categoria Feminina: Partidas no dia 05/11/2020 às 16h (horário local) 
 
 

Capítulo V 
 

Da Inscrição 
 
Art. 5º - A inscrição dos/as alunos-atletas ocorrerá por meio de formulário próprio, disponível              
pelos links:  
 
Categoria Masculina: Clique aqui para acessar o formulário 
 
Categoria Feminina: Clique aqui para acessar o formulário 
 
 
5.1 - O prazo de inscrição será no período de 02 a 30 de outubro de 2020. 
 
5.2 – O/A aluno-atleta deverá comprovar vínculo institucional, podendo ser atestado de            
matrícula ou histórico atualizado, que deverá ser anexado no ato da inscrição no campeonato. 
 
5.3 – Qualquer dúvida que os/as alunos-atletas tiverem no processo de inscrição, poderão             
solicitar informações por meio do email: selaceunilab@gmail.com.  
 
 

Capítulo VI 
 

Das Regras Gerais 
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Art. 7º - A competição será regida pelas regras da Federação Internacional de Xadrez, bem               
como por suas diretrizes, onde houver aplicabilidade, sobrepostas pelas adaptações gerais da            
plataforma de jogos online para o xadrez padrão, salvaguardadas as disposições do presente             
Regulamento. 
 
Art. 8º - As partidas serão realizadas on-line na plataforma https://lichess.org/ e o             
gerenciamento da competição estará condicionado aos recursos e ferramentas da plataforma. 
 
 

Capítulo VII 
 

Do Ritmo de Jogo, Sistema de Disputa e Critério de Desempate 
 
Art. 9º - O campeonato de Xadrez Online será composto de fase única, na modalidade               
XADREZ RÁPIDO com duração total de até 120 minutos, tanto para categoria Masculina             
quanto feminina. 

9.1 Os jogos terão tempo máximo de 20 minutos, cada jogador/a contará com 10 minutos              
sem acréscimo por lance, em relógio digital, e tempo de tolerância de 25 segundos para               
efetivação de W.O.; 

9.2 Os emparceiramentos serão organizados por sistema eletrônico que obedecerá os          
seguintes lógica: 

9.3 As partidas serão distribuídas de forma randômica, podendo dois jogadores/as se           
enfrentarem mais de uma vez. 

9.4 Encerrada a partida o/a jogador/a deverá VOLTAR AO JOGO/PARTIDA e aguardar a            
próxima. 

9.5 A pontuação seguirá o seguinte critério: 

9.6 A vitória vale 2 (dois) pontos, o empate vale 1 (um) ponto e a derrota não valerá ponto                  
algum. 

9.7 Será estabelecido um sistema de pontuação onde o/a competidor/a que ganhar 2 jogos             
consecutivos, iniciará uma sequência de pontuação em dobro, até que perca. 

9.8 Partidas empatadas nas primeiras 10 jogadas não garantirá ponto aos jogadores. 

9.9 Será considerado campeão/ã o/a jogador/a que, esgotado o tempo de duração do torneio,             
obtiver a maior pontuação. 

 
 

Capítulo VIII 
 

Dos Procedimentos e Deveres dos/das Alunos-Atletas 
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Art. 10 - O/A aluno-atleta deverá criar uma conta no site da Plataforma lichess por meio do                 
endereço https://lichess.org/ e informar na ficha de inscrição seu Nome de usuário, ou             
apelido (Nickname), adotado no ato de criar da conta na plataforma. 
 
10.1 - Não serão admitidos Nome de usuário, ou apelido (Nickname) que sejam registrados              
com nomes ofensivos, racistas, xenofóbicos, intolerância sexual ou religiosa, propaganda         
política, ou qualquer nome que traduza desrespeito as normas estabelecidas neste edital de             
regramento do campeonato. 
 
Parágrafo único: A fim de que possa participar da competição o/a aluno-atleta, após a              
inscrição, receberá da SELACE no e-mail cadastrado no formulário de inscrição, o link e a               
senha para ter acesso ao campeonato. 
 
 
Art. 11 - Durante as partidas, o/a aluno-atleta se comprometerá em valorizar o fair play e                
adotar as seguintes diretrizes do Campeonato de Xadrez: 
 
não fazer uso de softwares de análises ou módulos de finais; 
não receber auxílio de outro ou deixar que outro jogue a partida; 
não dirigir, a qualquer momento, palavras grosseiras ao adversário. 
 
 

Capítulo IX 
 

Da Premiação 
 
Art. 12 - Serão distribuídas medalhas para os três primeiros colocados de cada categoria e               
prêmios apenas para os vencedores em 1º lugar das categorias Masculino e Feminino que              
receberão como premiação: Medalha, HD Externo e Mochila tecnológica, os prêmios serão            
entregues pelo SELACE. 
 

12. 1 - A premiação que se refere o artigo 12 foi doação da Rede de Formadores do projeto de                    
extensão intitulado: Laboratório Virtual de Formação de Professores (LABOVIR) que é         
coordenado pelo Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Diversidade e            
Formação de Educadores Brasil/África (GEDIFE/UNILAB) e que tem a contribuição direta           
de uma rede de Formadores das Universidade Brasileiras, entre elas: UFPA, UFG, UFT,             
UFU, UFBA, UNILAB (ICEN e ICS), que colaboram ativamente para a formação de redes              
colaborativas institucionais.  
 
 

Capítulo X 
 

Da Comissão Organizadora e Resolução de Conflitos 
 
Art. 13 - Um protesto somente poderá ser apresentado pelo/a aluno-atleta ao final do torneio               
de sua categoria e, sempre que possível, o reivindicante deverá apresentar registros de             
imagens que justifiquem o protesto. 
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Parágrafo único: A Comissão Organizadora é soberana em suas decisões. O/A aluno-atleta            
que desacatar ou ofender a Comissão Organizadora, bem como algum adversário, poderá            
sofrer sanções tais como a suspensão ou exclusão de outros eventos que serão realizados pela               
SELACE. 
 
Art. 14 - A Comissão Organizadora do evento não se responsabiliza por inscrições perdidas,              
apresentadas fora do prazo, incompletas, inválidas, dirigidas de forma incorreta ou que se             
apresentem confusas, as quais serão desqualificadas. Não se responsabilizará igualmente por           
qualquer atraso do participante ao cumprimento dos horários pré-estabelecidos à competição. 
 
 
Art. 15 - O direito de sons e/ou imagens dos/as alunos-atletas e demais envolvidos na               
competição obtidos antes, durante e após a competição, poderá ser utilizado a título de              
divulgação, sem fins comerciais, nos seguintes meios: sites da Unilab, em revista ou livros,              
jornais, emissoras de rádio e televisão, outdoor, campanhas publicitárias, locais de           
competição, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr, Twitch, entre outras mídias          
sociais a serem criadas pela SELACE. 
 
 
Parágrafo único: Fica autorizada a utilização das marcas, insígnias e emblemas de todas as              
equipes participantes do Campeonato de Xadrez Online para efeitos de divulgação do próprio             
evento, em situação jornalística ou promocional, não se aplicando ao uso comercial. 
 
 
Art. 16 - Todas as questões serão avaliadas segundo os critérios estabelecidos pela SELACE              
e os/as participantes aceitam expressamente, ao se inscreverem, as regras deste campeonato e             
da plataforma (ANEXO I). 
 
 
17 - Quaisquer questionamentos ou dúvidas sobre os critérios/regras adotados para realização            
do campeonato podem ser enviadas para o e-mail: selaceunilab@gmail.com 
 
 
Art. 18 - Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora Do I Campeonato              
Universitário de Xadrez Online da Universidade da Integração da Lusofonia-Afrobrasileira          
(Unilab). 
 
 
 
Responsáveis técnicos: 
Professora: Mara Rita Duarte de Oliveira 
Educador Físico: Felipe André França da Silva 
Bolsista Voluntário do SELACE: José Itamar Lima Nascimento 
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ANEXO I 
 
O registro do Liches poderá ser realizado no endereço eletrônico: https://lichess.org/. Para            
tanto, após acessar a página, o interessado deverá clicar no botão ENTRAR (canto superior              
direito). 
 

 
Na tela de login o participantes deverá clicar no botão REGISTRAR, 
 

 
8 

 

https://lichess.org/


 
 

Na página de registro, preencher nome do usuário, senha e e-mail. 
 

 
 
Realize o aceite das condições de uso. Clicando sobre as chaves elas deverão ficar verde. 

 

 
 
Realizados os procedimentos, clique em REGISTRAR. 
 
Observação: caso o atleta utilize o celular deverá baixar o aplicativo           
:https://play.google.com/store/apps/details?id=org.lichess.mobileapp. 
  
Será enviada uma mensagem ao e-mail cadastrado confirmando o registro. 
Na tela de login, digite nome ou e-mail do usuário e a senha. 
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