
Gincana Cotuca 2019

Histórias Silenciadas

Jogo de Damas

1. Regulamento
1. Da equipe: Cada equipe participante da Gincana poderá indicar 3 jogadores para a modalidade. 

2. Do tempo de jogo: Cada Jogador terá 10 min. As equipes deverão trazer relógio ou instalar o

aplicativo Relógio de Xadrez Real

2.2.Ao final do tempo de um dos jogadores, se não decidida a partida, será derrota para este.

3. 3.Das penalidades e regras

3.2.As pedras poderão andar somente para frente.

3.3.As pedras do jogo capturam para trás.

3.4.Não existe sopro. 

3.5.O jogador é obrigado a capturar, mesmo que desfavoreça. 

3.6.Será obrigado também capturar o maior número de peças.

3.7.Se o adversário ou o árbitro não interferir na jogada no momento, segue o jogo.

3.8.Se  o   jogador  ficar  sem  nenhum  movimento  dentro  do  jogo,   será  considerado

perdedor.

3.9.A dama não é obrigada a ficar na seguinte a captura.

3.10. Lance  irregular  na  partida,  de  acordo  com  as  novas  regras,  caracteriza  como

derrota.   Caracteriza-se   como   lance   irregular:  movimentos   impossíveis   de   peça;

movimento irregulares, não capturar o maior número de peças. O Árbitro poderá interferir

na partida em caso de lance irregular, final de tempo e outras coisas que achar necessário.

3.11. A  falta  de  respeito  por  qualquer  membro  que esteja  jogando  ou  que  esteja

torcendo,  ocorrerá na penalização da equipe. Poderá ocorrer a eliminação e pena sobre

organização da gincana.

3.12. Em  caso  de  dúvidas  na  partida,  pare  o  relógio,  levante  o  braço  e  aguarde  o

atendimento do árbitro.

3.13. Será   considerado empate:  20  movimentos  de  damas  ou  pedras  sem captura,  2

damas contra 2 damas, 2 damas contra uma dama e pedra.

4. Do sistema de pontuação e confrontos: as equipes participantes se enfrentarão em sistema de

todos contra todos.  Será emparceirado conforme o programa Swiss Perfect.   Para eventuais

critérios de desempate, o programa possui a base de cálculos, conforme as regras do xadrez

para desempatar.

5. Ao final,  independente dos vencedores individuais,  as equipes serão classificadas em ordem

conforme sua melhor posição no campeonato.
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2. Pontuação

Duração da prova:
(Marque com um X)

Pontuação da prova:

1º lugar 2º lugar 3º lugar 4º lugar

Longa 650 375 250 125

Média X 500 300 200 100

Curta 375 225 150 75


