
EDITAL Nº 04/2021

II CAMPEONATO DE XADREZ DA IV SEMANA DO SERVIDOR DA UNILAB

1. Do objetivo

O presente edital tem como objetivo organizar o II Campeonato de Xadrez da IV
semana do servidor público da Unilab, que tem como tema "Servidor público e o
isolamento social: compartilhando vivências da pandemia”.

2. Das Inscrições e Homologação

2.1 Inscrições
O período de inscrições se inicia no dia 04 de outubro de 2021 e se encerra às

23h59 do dia 24 de outubro de 2021.
Para efetivar sua inscrição, o interessado deverá preencher o Formulário Online

da Ficha de inscrição, disponibilizado no link: https://forms.gle/CgGtAq4zDSkjzaMv7
A inscrição implicará no reconhecimento e concordância, por parte do

proponente, de todas as condições definidas neste Edital.
A inscrição do jogador no campeonato pelo Formulário Online de Inscrição não

será o registro na plataforma do jogo. O jogador deverá fazer seu registro seguindo as
instruções no Anexo I.

2.2 Homologação

A homologação de inscrição será conduzida pela Comissão Organizadora da IV
Semana do Servidor da Unilab no dia 25 de outubro de 2021 e a lista dos jogadores será
disponibilizada no endereço eletrônico da Unilab, no qual foi publicada a matéria de
divulgação da IV Semana do Servidor 2021.

Cada jogador receberá por e-mail o link de acesso ao torneio, bem como a
senha de entrada, 30 minutos antes de iniciar o torneio para que todos os jogadores
estejam a disposição para o pareamento.

3. Do Campeonato

3.1. O Campeonato de Xadrez, será realizado de forma online, do tipo amistoso entre
os jogadores e será disputado por servidores da UNILAB, sem distinção entre os
participantes.

3.2. Todos os participantes deverão fazer o registro na plataforma Lichess seguindo as
instruções contidas no ANEXO I deste Edital.

3.3. O campeonato de Xadrez Online será composto de fase única, na modalidade
XADREZ RÁPIDO com duração total de 120 minutos.

https://forms.gle/CgGtAq4zDSkjzaMv7


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

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

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

II. Encerrada a partida o jogador deverá VOLTAR AO JOGO e aguardar a
próxima, será redirecionado automaticamente na plataforma para o próximo
jogo.

3.6. A pontuação seguirá o seguinte critério:

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

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

III. Partidas empatadas nas primeiras 10 jogadas não garantirão pontos aos
jogadores.

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

4. Da Premiação

Será premiado apenas o 1º lugar no valor de 100,00 reais. Os 2º e 3º lugares irão
receber menção honrosa.

5. Das Disposições Gerais

Os participantes cedem à UNILAB os direitos de imagem e autorizam seu uso
em todo e qualquer material, digital ou impresso, documentos e meios de comunicação
da UNILAB.

Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente edital e
seus anexos, deverão ser objeto de consulta, por escrito, à Comissão Organizadora da
Semana do Servidor pelo e-mail semanadoservidor@unilab.edu.br.

Redenção-Ce, 04 de outubro de 2021.

COMISSÃO DA IV SEMANA DO SERVIDOR UNILAB

mailto:semanadoservidor@unilab.edu.br


ANEXO I

Para iniciar os jogos, cada jogador deverá sentrar na plataforma Liches
endereço eletrônico: https://lichess.org/. Para tanto, após acessar a página, o
jogador deverá clicar no botão ENTRAR (canto superior direito).

Em seguida, irá abrir página para inserir Login e Senha, se o jogador ainda não
tiver registrado, clicar no botão REGISTRAR:

https://lichess.org/


Na página de registro, preencha o 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 jogador 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. Pronto! Cadastro
Realizado.

https://lichess.org/
https://lichess.org/

