
 

 

   FENAC & FENAJ 2022 

             Natal – Rio Grande do Norte 

            1-5 de junho de 2022 

  

REGULAMENTO  
 

1. Introdução  

1. 1. A promoção do FENAC – Festival Nacional da Criança e FENAJ – Festival Nacional da Juventude & 

Juvenil, nos ritmos Clássico, Rápido e Blitz, e naipes absoluto e feminino, é da Confederação Brasileira de 

Xadrez (CBX).   

1. 2. As jogadoras que não desejarem participar da competição absoluta poderão optar por inscrever-se na 

competição apenas feminina.  

1. 3. A CBX é a promotora do evento, com organização da Federação Norteriograndense de Xadrez (FNX) e 

realização de XadrezPotiguar.com.br (APX).   

1. 4. A qualquer momento, qualquer circunstância ou imprevisto omissos neste Regulamento serão resolvidos 

pela direção da prova, em consonância com a Confederação Brasileira de Xadrez.  

  

2. Objetivos 

2. 1 Declarar os campeões brasileiros em suas respectivas categorias, nos naipes absoluto e feminino;  

2. 2 Apontar os representantes oficiais do Brasil no Mundial e Pan-americano de xadrez;  

2. 3 Contribuir para o intercâmbio e melhoria do nível técnico do xadrez brasileiro; 

2. 4 Movimentação de rating FIDE/CBX de todas as categorias em todos os ritmos. 

 

3. Participação no FENAC & FENAJ 2022 

3. 1. A competição é aberta a qualquer participante com cadastrado na CBX e em dia com a anuidade de 

jogador 2022, enquadrando-se em uma das categorias:  

• Juvenil - Sub 20 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2002; 

o Lista de Participantes – Absoluto: STD - RPD - BLZ | Feminino: STD - RPD - BLZ 

• Infanto-Juvenil - Sub 18 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2004; 

o Lista de Participantes – Absoluto: STD - RPD - BLZ | Feminino: STD - RPD - BLZ 

• Cadetes - Sub 16 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2006; 

o Lista de Participantes – Absoluto: STD - RPD - BLZ | Feminino: STD - RPD - BLZ 

• Infantil - Sub 14 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008;  

o Lista de Participantes – Absoluto: STD - RPD - BLZ | Feminino: STD - RPD - BLZ 

• Pré-Infantil - Sub 12 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2010;  

o Lista de Participantes – Absoluto: STD - RPD - BLZ | Feminino: STD - RPD - BLZ 

• Mirim - Sub 10 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2012;  

o Lista de Participantes – Absoluto: STD - RPD - BLZ | Feminino: STD - RPD - BLZ 



 

 

• Pré-Mirim - Sub 08 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2014; 

o Lista de Participantes – Absoluto: STD - RPD - BLZ | Feminino: STD - RPD - BLZ 

• Dente-de-leite – Sub 06 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2016. 

o Lista de Participantes – Absoluto: STD - RPD - BLZ | Feminino: STD - RPD - BLZ 

Vedada a participação de enxadrista cadastrado por outra bandeira na FIDE.   

Links úteis:  

Cadastro na CBX: http://www.cbx.org.br/cadastro  | Emissão de Taxa 2022 - http://www.cbx.org.br/taxa/1  

 4.  Inscrição no FENAC & FENAJ 2022  

4. 1. É de inteira responsabilidade do jogador sua inscrição nas competições.   

4. 2. A data limite para inscrições será 23 de maio de 2022, exceto se o organizador decidir ao contrário. 

4. 3. Taxa de Inscrição:  

• Cento e Noventa e Nove Reais (R$199,00) para o FENAC & FENAJ 2022 ritmo clássico;  

• Cento e Quarenta e Nove Reais (R$149,00) para o FENAC & FENAJ 2022 ritmo rápido;  

• Noventa e Nove Reais (R$99,00) para o FENAC & FENAJ 2022 ritmo blitz;  

• Duzentos e Noventa e Nove Reais (R$299,00) Combo para o FENAC & FENAJ 2022 ritmo clássico, 

rápido e blitz.  

• Credenciamento de acompanhante ou espectador – R$49,00 (Quarenta e Nove Reais) 

Pagamento mediante pix na chave: fnxadrez@gmail.com (Cora – FNX).  

As inscrições devem ser realizadas através do seguinte e-mail: fnxadrez@gmail.com. 

Deve constar: Comprovante de pagamento / nome completo do enxadrista / data de nascimento / CPF / 

UF / Endereço com CEP / telefone para contato (WhatsApp) / ID FIDE / ID CBX / Dados bancários ou 

Chave Pix. Acompanhe as inscrições no site http://chess-results.com   

As inscrições são pessoais e intransferíveis. Não serão realizados créditos ou devoluções. 

 

5. Informações  

  

5. 1. Formato e Sistema   

5. 1. 1. Os Campeonatos serão jogados de acordo com as regras de “supervisão inadequada” para os eventos 

rápidos e Blitz - do Xadrez Rápido (FIDE Handbook, E.01 Appendices, A.2 and A.4).   

5. 1. 2. CLÁSSICO: Sistema Suíço, 6 rodadas.   

5. 1. 3. RÁPIDO: Sistema Suíço, 8 rodadas.   

5. 1. 4. BLITZ: Sistema Suíço, 10 rodadas.   
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5. 2. Ritmo de Jogo   

5. 2. 1. As partidas serão jogadas utilizando relógio eletrônico (Digital) ou analógico, com preferência para o 

eletrônico.   

5. 2. 2. CLÁSSICO: 60 minutes + 30 segundos de acréscimo por lance, desde o lance 1.   

5. 2. 3. RÁPIDO: 10 minutes + 5 segundos de acréscimo por lance, desde o lance 1.   

5. 2. 4. BLITZ: 3 minutes + 2 segundos de acréscimo por lance, desde o lance 1  

5. 2. 5. A tolerância será de 60 minutos no Clássico, 15 minutos no Rápido e 3 minutos no Blitz. Nenhuma 

penalidade será imposta a um jogador se ele se atrasar para algum de seus jogos.  

  

5.  3. Condições de Vitória   

   

5. 3. 1. O jogador com maior número de pontos (1 ponto para vitória, meio ponto para empate, 0 (zero) ponto 

para derrota) será declarado Campeão Brasileiro de Xadrez Clássico /Campeão Brasileiro de Xadrez Rápido 

/ Campeão Brasileiro de Xadrez Blitz / Campeã Brasileira de Xadrez Clássico / Campeã Brasileira de Xadrez 

Rápido / Campeão Brasileira de Xadrez Blitz. Os mais bem colocados das  

Categorias (absoluto e feminino) Sub6, Sub8, Sub10, Sub12, Sub14, Sub16, Sub18 e Sub20. 

 

5. 3. 2. Critérios de Desempate 

 

5. 3. 2. 1. Se dois ou mais jogadores terminarem com mesma pontuação, o desempate se dará pelos seguintes 

critérios em ordem de prioridade: 

a) Resultado individual [11] ; 

b) Buchholz com corte do pior resultado [37] (01...) ; 

c) Buchholz sem corte [37] (00 ...) ; 

d) maior número de vitórias [12] ; 

e) Armagedon (Morte Súbita) . O jogador com as peças brancas recebe 5 minutos; o jogador com as peças 

pretas recebe 4 minutos após o que; após o lance 60, ambos os jogadores recebem um incremento de 2 

segundos por lance a partir do lance 61. Em caso de empate, o jogador com as peças pretas é declarado 

vencedor da partida. 

 

5. 4. Premiação 

 

5. 4. 1. Troféus do 1º ao 3º lugar de cada categoria. Medalhas do 4º ao 15º lugar de cada categoria. A premiação 

será entregue somente aos atletas presentes na cerimônia. 

 

5. 5. Local 

 

5. 5. 1. Praiamar Natal Hotel & Convention - R. Francisco Gurgel, 33 - Ponta Negra, Natal - RN, 59090-050  

 

5. 5. 2. Site - www.praiamarnatal.com.br  

 

5. 5 .3 Tarifas para os participantes e acompanhantes do evento:  

Link para a tarifa do evento - Praiamar Natal: 

https://book.omnibees.com/hotelresults?c=1630&q=2623&hotel_folder=&NRooms=1&CheckIn=01062022

&CheckOut=06062022&ad=2&ch=0&ag=&Code=xadrez&lang=pt-BR&currencyId=16  
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O código promocional no hotel é o "xadrez" 

 

Categoria Individual Duplo Triplo Quádruplo 

Standard 310,00 345,00 380,00 415,00 

• As tarifas são expressas em reais, por apartamento e por noite. · As tarifas incluem café da manhã 

servido em buffet no Restaurante Aquarium das 6:30h às 10:00h.  

• Política de gratuidade para crianças: cortesia de 2 crianças de até 12 anos por apartamento, desde que 

estejam hospedadas no mesmo apartamento de pelo menos um adulto pagante.  

• A hospedagem de menores de 18 anos é permitida apenas se acompanhados por seus pais ou 

responsável. Caso a criança ou adolescente não esteja acompanhado pelos pais, mas sim por um 

responsável, será necessário apresentar, no momento do check-in, um documento de autorização da 

hospedagem assinado pelo pai ou pela mãe, com firmas reconhecidas em cartório, informando data de 

entrada e saída do hotel, e-mails e telefones para contato com os pais ou guardiões legais. É 

imprescindível que todas as crianças ou adolescentes apresentem documento de identificação com foto 

ou certidão de nascimento no momento do check-in. Sem a devida identificação dos pais ou 

responsável legal da criança ou adolescente, e caso necessária, a autorização da hospedagem, fica 

impossibilitada a estada no hotel. A acomodação máxima de nossos apartamentos é de 4 pessoas, 

incluindo crianças.  

• Horário de check-in: 14:00h. Horário de check-out: 12:00h. · Cobramos 10% de taxa de serviço 

sobre despesas extras (restaurante, lavanderia, etc).  

 

5. 6. Programação 

 

Data Evento  Rodadas Horário  

01/06/2022 Credenciamento 08:00 – 12:00  

01/06/2022 Abertura  14:00 

01/06/2022 Congresso Técnico  15:00 

01/06/2022 Blitz - Vespertino  1-10 16:00 

02/06/2022 Rápido - Vespertino 1-8 14:00 

03/06/2022 Clássico – Matutino  1 14:00 

03/06/2022 Clássico – Vespertino  2 19:00 

04/06/2022 Clássico – Matutino  3 14:00 

04/06/2022 Clássico – Vespertino  4 19:00 

05/06/2022 Clássico – Matutino  5 10:00 

05/06/2022 Clássico – Vespertino  6 15:00 

05/06/2022 Cerimônia de Premiação  Após a última rodada 

  

 

5. 7. Emparceiramento e sorteio das cores 

 

5. 7. 1. O emparceiramento será realizado utilizando-se o Programa Swiss Manager. 

 

5. 7. 2. O Sorteio das Cores será realizado no Congresso Técnico. 

 

5. 8. Campeões Estaduais  

 

5. 8. 1. Campeões(ãs) dos Campeonatos Estaduais que tiveram homologação da CBX e que cumpriram os 

requisitos devem realizar a inscrição até o dia 9 de maio de 2022 para terem a hospedagem custeada pela 

organização, durante o período do torneio clássico (3, 4 e 5 de junho, check-in às 14h, check-out às 12h), 

desde que acompanhada de um responsável adulto.  

 



 

 

5. 8. 1. 1 O acompanhante custeará sua parte referente a hospedagem. 

   

 

5. 9. Condições de Jogo   

   

5. 9. 1. Exceto com a permissão dos Organizadores apenas os jogadores, árbitros, organizadores e diretores 

devem estar na área de jogo.    

   

5. 9. 2. Os jogadores não estão autorizados a trazer para o local de jogo equipamentos técnicos e outros 

estranhos ao jogo, que possam de alguma forma perturbar ou perturbar os seus adversários. O Árbitro Chefe 

decide o que constitui equipamento estranho perturbando o oponente.  

   

5. 9. 3. Enquanto a partida estiver em andamento, os jogadores estão proibidos de ter qualquer dispositivo 

eletrônico não aprovado especificamente pelo Árbitro Chefe no local de jogo. No caso de violação desta regra, 

a partida atual será declarada perdida para o jogador.  

   

5. 9. 4. Enquanto seu jogo estiver em andamento, um jogador pode deixar o local de jogo somente com a 

permissão do Árbitro Chefe e somente se estiver acompanhado por um dos árbitros. No caso de violação desta 

regra, a partida atual será declarada perdida pelo jogador.  

   

  

5. 9. 5. A organização disponibilizará material de jogo, no entanto cada participante deverá estar portando seu 

material (Jogo de peça e Relógio de Xadrez, de preferência eletrônico/Digital) caso aconteça alguma 

eventualidade (falta de material devido ao número de participantes, quebra etc). A organização não se 

responsabilizará caso falte material de jogo em uma das mesas.  

  

5. 10. Conduta do Jogador 

 

5. 10. 1. Os jogadores deverão se apresentar no salão de jogos em traje adequado: camisa, camiseta com 

manga, calça, bermuda e sapato ou tênis. Sapatos clássicos. Calça ou saia, terno ou vestido. Vedado o uso de 

'short', camiseta sem manga, sandália e chinelo. 

 

5. 10. 1. 1. Qualquer solicitação de uso de traje nacional ou tradicional deve ser aprovada pelos Organizadores. 

 

5. 10. 2. Os jogadores devem comparecer a Abertura e Congresso Técnico a menos que os Organizadores e/ou 

Árbitro Chefe permitam o contrário. 

 

5. 10. 3. Espera-se que os jogadores cooperem com a mídia. Os jogadores devem estar disponíveis para breves 

entrevistas imediatamente após cada jogo. 

 

5. 10. 4. Os jogadores estarão à disposição para a coletiva de imprensa diária. 

 

5. 10. 5. O vencedor deverá comparecer à coletiva de imprensa final após o término do evento e fornecer uma 

entrevista exclusiva para o torneio e o site da CBX, se solicitado pelo Assessor de Imprensa da CBX. 

 

5. 10. 6. Os três primeiros vencedores de cada evento devem comparecer à Cerimônia de Encerramento. 

 

5. 11. Organizadores 

 

Os Organizadores serão: 



 

 

a) CBX; Promoção 

b) FNX; Organização (E-mail fnxadrez@gmail.com | WhatsApp 84 99901-8767)  

c) XadrezPotiguar (APX). Realização 

 

5. 11. Diretora 

 

5. 11. 1. A Diretora das competições será a AN Maíce Macedo (84 98822-5960). 

 

5. 12. Árbitros Chefe 

 

5. 12. 1. O Árbitro Chefe será o AI Máximo Igor Macedo, com Árbitros adjunto no Absoluto AN Wellington 

Sampaio e no Feminino Árbitra Chefe AN Cláudia Aquino. 

 

4. 13. Bye ausente e Empate por comum acordo 

 

5. 13. 1. O Bye ausente com 0,5 ponto será permitido apenas na 1ª. Rodada, desde que comunicado até dia 23 

de maio de 2022. 

 

5. 13. 2. Será permitido empate por comum acordo apenas após os 30 lances.  

 

 

5. 14. Comitê de Apelação 

 

5. 14. 1. O C.A. será definido no Congresso Técnico, sendo formado por 05 (cinco) representantes titulares, 

sendo a diretora a presidente, 02 (dois) efetivos e 02 (dois) suplentes. 

 

5. 15. Dos Recursos 

O recurso deverá ser apresentado até 5 (cinco) minutos após a partida em questão, com recolhimento de taxa 

no valor de R$500,00 (quinhentos reais), que será devolvida caso o C.A. dê ganho de causa ao requerente. 

 

6. Protocolo Sanitário 

 

6. 1. Será aplicado o Protocolo Sanitário válido no período do evento, que será informado oportunamente. 

 

7. Direitos Comerciais e de imagem 

 

7. 1. A CBX detém todos os direitos comerciais e direitos de imagem dessa competição, incluindo Internet. 

Esses direitos nessa competição. A CBX pode ainda firmar contrato com outros veículos de mídia. 

 

7. 2. Os direitos de Rádio, Televisão, Internet, incluindo foto, vídeo e direitos de filmagem pertence a CBX. 

 

7. 3. Os organizadores têm os direitos de exclusividade para transmissão de partidas ao vivo pela Internet, 

podendo firmar parcerias e autorizações. 

 

7. 4. Os jogadores não devem vestir, usar ou exibir qualquer vestuário, calçado, acessório ou outro item, 

incluindo, mas não se limitando a, qualquer peça de vestuário ou qualquer artigo que seja de natureza acessório 

(por exemplo, bolsa, óculos, braçadeiras, luvas , meias, amuletos, garrafas de bebidas, etc.), contendo uma 

identificação ou publicidade ou de outra forma promovendo os patrocinadores dos jogadores, sem permissão 

prévia por escrito dos Organizadores dessa competição. 
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Parágrafo único - A Confederação Brasileira de Xadrez – CBX tem exclusividade para transmitir os sons e/ou 

imagens dos FENAC & FENAJ, absoluto e feminino, no todo, em extratos, trechos ou partes, ao vivo ou não, 

por intermédio de: 

a) rádio; 

b) televisão de qualquer espécie (televisão aberta ou televisão fechada, inclusive pay-per-view); 

c) mídia impressa e sociais; 

d) fixação e comercialização ao público em qualquer tipo de suporte material, incluindo DVD (Digital Vídeo 

Disc); 

e) internet ou qualquer rede pública ou privada de computadores; 

f) telefonia fixa ou móvel. 

 

8. A inscrição nessa competição implica em plena aceitação desse regulamento, bem como, autoriza em caráter 

universal, gratuito, irrevogável, irretratável e exclusivo, a CBX, ou terceiros por estes devidamente 

autorizados, no Brasil e/ou no exterior, o direito de usar nome, voz, imagem, material biográfico, declarações, 

gravações, entrevistas e endossos dados pelo participante ou a ele atribuíveis, para fins comerciais, seja 

durante as competições, seja durante os aquecimentos, os treinamentos, a hospedagem, o transporte ou 

alimentação em qualquer suporte existente ou que venha a ser criado, para divulgação e promoção nas 

diferentes mídias e para o material a ser captado pelas TVs, Transmissões via Internet na limitação de tempo 

ou de número de vezes. Isenta os organizadores do Evento de qualquer responsabilidade por danos 

eventualmente causados a qualquer de seus representantes, prepostos, contratados, autorizados e empregados 

no decorrer da competição. 

 

 


