
REGULAMENTO 

Campeonato Nacional de Xadrez on-line da FENABB 

 

 Período de inscrição: 12/07 a 06/08/2021; 
 Data e horário da competição: 14/08/2021 às 16hs. 

 

1. Os participantes deverão saber jogar o jogo Xadrez Clássico. 

2. Podem participar apenas os Enxadristas Associados das AABBs de todo o Brasil, 

desde que estejam em dia com suas mensalidades. 

3. É proibido usar o chat durante a partida para distrair, perturbar o adversário 

bem como usar de palavras esdrúxulas e ofensivas. Se ocorrer, poderá ser 

responsabilizado e desclassificado sem aviso prévio.   

4. Os Associados deverão ter login no Servidor Lichess, conforme passo a passo 

a seguir, e ter jogado no Servidor pelo menos 15 partidas Blitz valendo pontos 

(Rating). 

5. No ato da inscrição os representantes de cada AABBs deverão informar via 

WhatsApp (https://chat.whatsapp.com/Ca4qdqKxhd7Ax7UhIwqAmj ) ou por 

e-mail (xadrez@fenabb.org.br) os nomes completos, cidade do clube que é 

associado com UF, nickname (Usuário) no Lichess.org, telefone com 

WhatsApp, e-mail, bem como se associado titular ou dependente com grau de 

parentesco. A FENABB ficará encarregada de verificar se os inscritos são 

realmente Associados de alguma AABB. 

6. Todo jogador deverá efetuar o login no Lichess e enviar um convite para o 

moderador Sérgio Luiz FENABB e “juntar-se a Equipe” clicando no link: 

https://lichess.org/team/fenabb-federacao-nacional-das-aabbs.  

7. Só serão aceitos enxadristas, associados das AABBs, previamente inscritos.  

8. Após envio do Convite, o enxadrista será convidado para página pelo Servidor 

para resolver um “mate in 1” anti-bot do sistema. 

9. Se o participante se inscrever, e o mesmo não puder jogar, terá que comunicar 

à organização com antecedência, através do e-mail xadrez@fenabb.org.br ou 

pelo whatsApp: https://chat.whatsapp.com/Ca4qdqKxhd7Ax7UhIwqAmj.  

10. O Servidor possui “Anti-Cheats”. Se o jogador usar de auxílio de programas de 

xadrez durante as partidas do Campeonato será desclassificado e banido do 

Servidor.   

11. As regras citadas acima poderão ser alteradas sem prévio aviso pela comissão 

organizadora do evento. 
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PASSO A PASSO DE COMO REALIZAR O CADASTRO NO 

SERVIDOR DE XADREZ LICHESS E A INSCRIÇÃO NO 

CAMPEONATO 

CADASTRO NO SERVIDOR DE XADREZ 

1. Acesse a página:  lichess.org  

2. Se a página estiver em English (US), clique na engrenagem do lado superior 

direito (Preferences) e Language selecionando o idioma “Português (BR). 

3. Clique em “Entrar”, logo abaixo da janela em “REGISTRAR” 

 
4. Após clicar em Registrar, abrirá uma janela para colocar o “Nome de Usuário” 

(NickName).  

Nome de usuário minúsculo, sem espaços entre os caracteres e/ou símbolos. 

Digite logo abaixo a sua senha e um e-mail válido. Você receberá um e-mail do 

Servidor Lichess com link de autenticação para validar seu cadastro. 

Prossiga habilitando logo abaixo as chaves:  

 Eu concordo que em momento algum receberei assistência durante os meus jogos 

(seja de um computador, livro, banco de dados ou outra pessoa). 

Eu concordo que serei sempre cortês com outros jogadores. 

Eu concordo que não criarei várias contas. 

Eu concordo que seguirei todas as normas do Lichess. 
 
Clique no Capticha (anti-Bot) “EU SOU HUMANO” 
 
CLIQUE EM:      R E G I S T R A R 
 
Não se esqueça de validar o e-mail cadastrado e jogar algumas partidas valendo rating. 
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PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO 
 

1. Após ter realizado seu cadastro no Lichess, validado o e-mail e jogado algumas 
partidas ranqueadas, você precisa enviar seus dados solicitando sua Inscrição no 
Campeonato Nacional de Xadrez da FENABB. 
 
Dados para sua Inscrição: 

 AABB e Cidade com UF; 

 Nome completo do participante; 

 NickName (nome da conta) no Lichess.org; 

 Telefone com WhatsApp; 

 E-mail; 

 Tipo de associação na AABB (titular ou dependente). Se for associado 
dependente, o mesmo deverá informar o nome do titular e o grau de 
parentesco. 

 
Envie sua inscrição para: Whatsapp FENABB Xadrez: 
https://chat.whatsapp.com/Ca4qdqKxhd7Ax7UhIwqAmj ou para o e-mail: 
xadrez@fenabb.org.br 
 

2. Estando devidamente logado no Lichess.org acesse: 
https://lichess.org/team/fenabb-federacao-nacional-das-aabbs 
 
Clique em “Juntar-se a Equipe”  

 
 

3. O moderador Sérgio Luiz receberá seu convite e enviará uma notificação de 
boas-vindas. 
 

4. Qualquer dúvida, entre em contato através do WhatsApp do campeonato: 
https://chat.whatsapp.com/Ca4qdqKxhd7Ax7UhIwqAmj 
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Informações Específicas do campeonato  
 

SISTEMA SUÍÇO: 
 

 Em um torneio suíço, todos os participantes jogam o mesmo número de jogos e só 
podem jogar entre si uma vez. 
 

 Como os pontos são calculados? 
Uma vitória vale um ponto, um empate vale meio ponto e uma derrota vale zero pontos. 

 

 Quando um jogador não pode ser emparelhado durante uma rodada, ele recebe um 
bye no valor de um ponto. 

 

 Como os desempates são calculados? 
Com a pontuação Sonneborn – Berger. 

 

 Some as pontuações de cada oponente que o jogador vence e metade da pontuação 
de cada oponente que o jogador empatar. 

 

 Como os emparelhamentos são decididos? 
Com o sistema holandês, implementado pela bbPairings de acordo com o manual da 
FIDE. 

 

 O que acontece se o torneio tiver mais rodadas do que jogadores? 
Quando todos os pares possíveis tiverem sido jogados, o torneio será encerrado e um 
vencedor será declarado. 

 

 Quantos byes um jogador pode conseguir? 
Um jogador recebe um bye de um ponto cada vez que o sistema de emparelhamento 
não consegue encontrar um emparelhamento para eles. Além disso, um único tchau de 
meio ponto é atribuído quando um jogador entra tarde em um torneio. 

 

 O que acontece se um jogador não jogar? 
Seu relógio vai bater, eles vão cair e perder o jogo. 
Então o sistema retirará o jogador do torneio, para que ele não perca mais jogos. 
Eles podem voltar a entrar no torneio a qualquer momento. 

 

 Os jogadores podem entrar mais tarde? 
Sim, até que mais da metade das rodadas tenham começado; por exemplo, em 11 
rodadas os jogadores suíços podem entrar antes do início da 6ª rodada e em 12 rodadas 
antes do início da 7ª rodada. 
Os atrasados recebem um único tchau, mesmo que tenham perdido várias rodadas. 


