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1º TORNEIO DE XADREZ RÁPIDO DA UFT
A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio da Pró-Reitoria de Extensão,
Cultura e Assuntos Comunitários (Proex), e a Federação Tocantinense de Xadrez
(FTX), tornam público o REGULAMENTO DO 1º TORNEIO DE XADREZ
RÁPIDO DA UFT, de acordo com os termos a seguir:
1. DOS OBJETIVOS
1.1 O torneio tem como objetivo integrar a comunidade acadêmica e disseminar a
modalidade de Xadrez na Universidade, aumentando o número de praticantes que
queiram jogar como forma de lazer e para participação em competições oficiais.
2. DO TORNEIO E FORMA DE DISPUTA
2.1

O 1º Torneio de Xadrez da UFT será realizado no dia 04 de maio de 2017, às

18h30, no Hall da Biblioteca do Câmpus de Palmas.
2.2

O torneio é exclusivo para a comunidade acadêmica.

2.3

A modalidade de Xadrez será realizada de acordo com as regras internacionais da

FIDE, para xadrez rápido e pelo que dispuser no presente momento.
2.4

A competição ocorrerá no Sistema Suíço com utilização do programa Swiss

Perfec.
2.5

Serão realizadas 05 (cinco) rodadas com o tempo de reflexão de 16 (dezesseis)

minutos KO.
2.6

Dependendo do número de jogadores podem ser menos ou mais rodadas.

2.7

No caso do jogador abandonar o torneio após a primeira rodada, os resultados

jogados serão mantidos e válidos independentemente do número de rodadas jogadas
pelo desistente.
2.8

Os critérios de desempate do Sistema Suíço serão Median Buchholz, Buchholz,

Progressivo e Número de Vitórias.
2.9

Todos terão Rating FTX na modalidade xadrez rápido.

2.10 A organização do evento oferecerá os materiais de xadrez, porém fica aberto para
os participantes que quiserem jogar com seu material.

2.11 O Congresso técnico será realizado às 18h30 no dia do evento.
2.12 A competição terá início após o término do Congresso Técnico.
3. DA PREMIAÇÃO
3.1

Troféu para primeiros colocados, naipes masculino e feminino.

3.2

Medalhas de segundo a quinto lugar.

4. DAS INSCRIÇÕES
4.1

As inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico acessível no

endereço www.uft.edu.br/esportes.
4.2

Será cobrada uma taxa de R$ 10 por participante, para fins de custear despesas

com arbitragem.
5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
5.1

Os casos omissos serão deliberados pela organização do torneio de Xadrez.

5.2 Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3232-8064 ou pelo e-mail
uftesportes@uft.edu.br.
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