
LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA 
 

NOTA OFICIAL – XADREZ 
 

1. DATA/ LOCAL/ HORÁRIOS 

 

A partir do dia 25 de maio através das deliberações aprovadas na Reunião Técnica. 
 

ATENÇÃO PARA AS INFORMAÇÕES ABAIXO!!!!!! 
 

2. REUNIÃO TÉCNICA 

 
A reunião técnica será realizada no dia 25 de maio, às 20 horas pelo Sistema de Reunião Zoom.  

 

O link para a Reunião Técnica será enviada posteriormente aos participantes. 
 

3. REGULAMENTO 

 
INSCRIÇÕES: 

 
Cada entidade pode inscrever um número ilimitado de atletas. 

 

NÃO HÁ LIMITE DE INSCRITOS. 
 

Poderão participar do referido evento ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS e CURSANDO 
REGULARMENTE em INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR no ESTADO de SÃO PAULO, que 

estejam CURSANDO e FREQUENTANDO GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO, MESTRADO, 

DOUTORADO, PÓS DOUTORADO durante o ANO CORRENTE.  
 

 
SISTEMA DE DISPUTA: 

 

Todas as etapas serão disputadas no sistema individual, onde seguiremos o seguinte procedimento: 
 

ETAPAS:  
 

Disputado no sistema individual – SISTEMA SUIÇO 
 

Critérios de Desempate: 

 
(a) Entre dois competidores, será o confronto direto;  

 
 

Os critérios de desempate serão aplicados na seguinte ordem: 

 
I - score acumulado; 

II - score corrigido; 
III - milésimo mediano; 

IV - milésimo total. 
 

O ritmo de jogo será de 30 (trinta) minutos para cada jogador, sendo que nos últimos 05 (cinco) minutos do 

"nocaute", serão aplicadas as regras de "xadrez relâmpago". 
 

A tolerância de atraso na 1ª rodada será de 10 (dez) minutos do horário previsto. 
 

O atleta que não se apresentar em qualquer uma das rodadas será declarado perdedor por WO. 
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Da 2ª rodada em diante o atleta terá 10 (dez) minutos de tolerância, antes de se efetivar o WO, contados a 

partir do horário de início da mesma. 
 

PREMIAÇÃO:  
 

Serão entregues medalhas para os 02 (DOIS) primeiros colocados. 

 
Regras: 

 
Serão obedecidas as REGRAS da FPX (Federação Paulista de Xadrez) juntamente com o Regulamento Geral 

de competições da Liga Universitária Paulista no ano corrente. 

 
Disposições Gerais: 

 
Casos omissos nesse Regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora.    

 

4. PROCEDIMENTOS para INSCRIÇÕES 

 

As inscrições ocorrerão entre os dias 18 e 22 de maio. 

 
Todas as entidades ou atletas responsáveis pelas inscrições deverão efetuá-las o mais breve possível. 

 
TAXAS de PARTICIPAÇÃO para as ENTIDADES – R$ 30,00 por atleta 

 
As TAXAS de PARTICIPAÇÃO deverão ser pagas no momento do envio da ficha de inscrição. 

 

 
Os depósitos podem ser feitos na Conta Corrente da Liga Paulista: 

 
Liga Esportiva Universitária Paulista 

CNPJ 07.263.223/0001-90 

 
Banco Itaú 

Agência – 3129 
Conta Corrente – 22.030-1 

 

 
Responsável Técnico do evento será o Angelo, no telefone (11) 9 5452-5710. 

 
 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 

O Cadastro do Participante deverá ser providenciado de acordo com as normas de participação disponível no 

site da LIGA ESPORTIVA UNIVERSITÁRIA PAULISTA (www.ligapaulista.com). 
 

 
Maiores informações: 

 

Liga Universitária Paulista 
(11) 9 4794-7778 

www.ligapaulista.com  
ligapaulista@ligapaulista.com  
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