
 

          

 

REGULAMENTO DO II CIRCUITO DE XADREZ ONLINE DO 

SINDICATO DOS BANCÁRIOS DE SÃO PAULO, OSASCO E REGIÃO 

 

OBJETIVO 

O Circuito de Xadrez On-line do Sindicato dos Bancários tem como objetivo 

principal a integração dos bancários associados ao Sindicato e seus dependentes 

de primeiro grau, através da prática do jogo de Xadrez, além de destacar os 

melhores jogadores da modalidade.  

 

PARTICIPAÇÃO  

A participação é gratuita e restrita aos bancários associados ao Sindicato dos 

Bancários de São Paulo, Osasco e Região e seus dependentes de primeiro grau,  

 

INSCRIÇÃO 

1. Os interessados deverão solicitar ingresso no site do sindicato dos Bancários no 

link  https://forms.gle/4GUzoHPx15a66q1z9, os quais serão avaliados e 

aprovados para participação do Circuito.   

 

2. O jogador deverá possuir uma conta na plataforma lichess.org, caso não 

possua, o mesmo deverá criar uma através do link: https://lichess.org/login. 

3. Associar-se ao Clube de Xadrez Virtual do Sindicato dos Bancários de São 
Paulo, Osasco e Região: https://lichess.org/team/sindicato-dos-bancarios-de-
sao-paulo-osasco-e-regiao.  

4. Entrar no link do torneio. Será enviado aos membros e participantes do 
Circuito um link do torneio com um código para participação das etapas.  

5. É obrigatório informar o nome completo durante o cadastramento. O Nick 
(nome fantasia do jogador, poderá ser qualquer um, desde que não seja 
pejorativo ou ofensivo). O administrador do clube aprovará a adesão do jogador 
inscrito e avisará o mesmo da adesão.  

https://forms.gle/4GUzoHPx15a66q1z9
https://lichess.org/team/sindicato-dos-bancarios-de-sao-paulo-osasco-e-regiao
https://lichess.org/team/sindicato-dos-bancarios-de-sao-paulo-osasco-e-regiao


6. O jogador inscrito deverá utilizar a mesma conta para participar de todas as 

etapas do Circuito – É PROIBIDO O USO DE CONTA DE OUTRO JOGADOR.  

Não será cobrado taxa de inscrição dos jogadores aprovados.  

As normas da plataforma deverão ser respeitadas.  

 

REGULAMENTO TÉCNICO 

O Circuito no geral, bem como todas as partidas serão regidas pelas regras da 

FIDE (Federação Internacional de Xadrez). 

As partidas serão controladas pela plataforma lichess.org e caso ocorra 

desconexão durante uma partida, a perda da partida poderá ocorrer, conforme 

determinação e controles estipulados pela plataforma, caso ultrapasse o limite 

mínimo de falta de conexão na plataforma e consequentemente na partida.   

O sistema de disputa de cada etapa será o Sistema Suíço com oito rodadas e ritmo 

de jogo blitz de 5 minutos com 2 de acréscimo de bônus para cada lance executado 

por cada jogador.  

Cada etapa terá 4 jogadores classificados, os quais disputarão uma final no 

sistema Schuring (todos contra todos).   

 

DOS JOGOS 

As etapas serão disputadas sempre aos sábados a partir das 13:00 horas. 

 

1ª Etapa: 25/06/2022  

2ª Etapa: 02/07/2022   

Final: 09/07/2022 

 

DA FINAL 

A final será disputada entre 8 jogadores, ou seja, os 4 melhores classificados de 

cada etapa. Os jogadores classificados na primeira etapa não poderão participar 

da segunda etapa, afim de não beneficiar ou prejudicar algum jogador. Caso um 

dos jogadores classificados esteja impossibilitado de participar da final por algum 

motivo, a vaga passará para o próximo jogador classificado na etapa, até 

completar os 8 jogadores. A final será jogada em 7 rodadas pelo sistema Schuring 

no mesmo ritmo de jogo das etapas classificatórias (5 minutos com 2 de 

acréscimo de bônus para cada jogador). 

 

 



 

 

PREMIAÇÃO  

As premiações serão distribuídas da seguinte forma: 

 

 

Campeão R$1.000,00   

Vice-Campeão R$750,00  

3º Colocado R$300,00 

4º Colocado R$100,00 

 

Obs.: Os valores descritos acima referem-se a voucher a serem trocados por 

mercadorias nas seguintes lojas online: Casas Bahia, Extra e Ponto Frio. 

  

DO SISTEMA ANTI-CHEATING (Trapaça) 

É vedada a utilização de qualquer tipo de ajuda externa: livros, celular, outros 

jogadores, software (engine) ou qualquer outro tipo aparelho eletrônico de 

xadrez.  O lichess.org efetua uma verificação da integridade das partidas e é 

soberano na decisão ao avaliar quais jogadores utilizaram ajuda externa em suas 

partidas.  

 

Os jogadores que forem considerados “cheaters” serão banidos do torneio e do 

clube Virtual de Xadrez dos bancários, bem como impedidos de jogarem as etapas 

seguintes e de receberem eventuais premiações.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

Os casos omissos serão resolvidos pela direção técnica e responsável pelo evento. 

 

Realização: Sindicato dos Bancários de São Paulo Osasco e Região. 

 

Organização: Sindicato dos Bancários de São Paulo Osasco e Região e Clube Fox. 
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