
	  

	  

 
 
 

X CAMPEONATO MUNDIAL DE XADREZ ESCOLAR 2014 
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE XADREZ DE JUIZ DE FORA 

 
 
A Federação Internacional de Xadrez (FIDE), a Confederação Brasileira 

de Xadrez (CBX), a Federação Mineira de Xadrez (FMX), o Sistema X de 
Xadrez Escolar e o Sistema Degraus de Ensino têm a honra de anunciar o X 
Campeonato Mundial de Xadrez Escolar de 2014 (individual) que será 
realizado no Brasil, na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, entre os dias 26 
de novembro e 4 de dezembro de 2014. 
 
LOCAL: Independência Trade Hotel – Anexo ao Independência Shopping 

 
Sites oficiais: 
 
www.wscc2014.com e 
Site do organizador local: http://www.ligax.com.br/wscc/ 

 
PARTICIPAÇÃO: 

 
Com direito de participar jogadores (meninos e meninas) em suas 

respectivas categorias:  
Sub 07: Nascidos depois de 1º de janeiro de 2007.  
Sub 09: Nascidos depois de 1º de janeiro de 2005. 
Sub 11: Nascidos depois de 1º de janeiro de 2003. 
Sub 13: Nascidos depois de 1º de janeiro de 2001.  
Sub 15: Nascidos depois de 1º de janeiro de 1999.  
Sub 17: Nascidos depois de 1º de janeiro de 1997. 

 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
REGULAMENTO TÉCNICO: 
 

• Sistema de Jogo: 9 rodadas suíço.  
• Controle de Tempo: 90 minutos por jogador para 40 jogadas e 

mais 30 minutos para o restante do jogo, com a adição de 30 
segundos por lance, desde o 1º. lance.  

• O emparceiramento não levará em conta o ranking do país. Cada 
federação nacional poderá inscrever um número ilimitado de 
jogadores em cada categoria. 
 

. Protestos contra decisões do Árbitro Chefe ou seus assistentes devem ser 
apresentados por escrito ao presidente da Comissão de recursos no prazo de 
30 minutos após o término de cada jogo. A taxa de protesto de 200 Euros 
deve ser paga à FIDE que será devolvida caso o protesto seja julgado 
procedente. A Comissão de Recursos pode também decidir reembolsar a 
taxa se considerar que o recurso não era frívolo. A Comissão de Recursos 
será anunciada mais tarde. 

 
 
 

Sistema de Desempate: Se dois ou mais jogadores estiverem empatados, os 
seguintes desempates serão utilizados a) Resultados de confrontos diretos 
entre os jogadores empatados (aplica-se somente se todos os jogadores 
empatados jogaram entre si), b) Buccholz com corte do pior resultado (Cut 1), 
c) Buccholz, d) Maior número de jogos disputados de pretas, e) Maior número 
de vitórias. 
 
PREMIAÇÃO: 
 

O campeão em cada categoria masculina será aclamado Campeão 
Mundial Escolar FIDE de 2014 e a campeã em cada categoria feminina será 
aclamada Campeã Mundial Escolar FIDE de 2014. De acordo com o 
regulamentos da FIDE, todos os campeões receberão o título de Candidato à 



	  

	  

Mestre FIDE. 
 
 
Todos os jogadores e árbitros receberão diplomas de participação. 
Os três primeiros colocados de cada categoria receberão troféus.  
As três escolas com maior pontuação considerando-se o acúmulo de 

pontos de seus alunos (5 melhores resultados de cada federação ou escola), 
receberão troféus de escola campeã mundial de xadrez escolar, segundo 
lugar e terceiro lugar. 

Incentivo aos estudantes brasileiros: o(a) melhor brasileiro(a) 
classificado(a) em cada categoria receberá medalha com o dizer: “Melhor 
Brasileiro(a) do X Campeonato Mundial de Xadrez Escolar”. 
 
 
PROGRAMAÇÃO:  
 

Data Horário Evento 

25/11 
Dia todo Recepção e Credenciamento de Participantes 
19:00h Cerimônia de Abertura 

26/11 
08:00h – 10:00h Recepção e Credenciamento  
14:00h Congresso Técnico 

26/11 15:00h 1a  Rodada 
27/11 15:00h 2a  Rodada 
28/11 15:00h 3a  Rodada 

29/11 10:00h 
16:00h 

4a Rodada 
5a  Rodada 

30/11 15:00h 6a Rodada 
01/12 Dia todo Dia de Folga  
02/12 15:00h 7a Rodada 
03/12 15:00h 8a Rodada 
04/12 10:00h 

16:00h 
9a Rodada 
Premiação e Encerramento 

05/12 Dia todo Retorno de Participantes 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
PROGRAMAÇÃO (OUTROS EVENTOS) 
I FESTIVAL INTERNACIONAL DE XADREZ DE JUIZ DE FORA: 
 
Data Horário Evento 

26/11 19:00h Simultânea  
27/11 09:00h Palestra 
28/11 19:00h Simultânea  
29/11 15:30h 

9:00h às 18:00h 
Palestra  
Curso de Formação de Professores  

30/11 9:00h às 18:00h 
15:00h 

Curso de Formação de Professores  
Simultânea  

01/12 9:00h às 17:00h 
16:00h 
19:00h 

Xadrez e Futebol  
Palestra 
Torneio Blitz 

02/12 15:30h 
19:00h 

Palestra  
Simultânea 

03/12 15:30h 
19:00h 

Palestra 
Simultânea 

 
INSCRIÇÕES: 
As inscrições devem ser feitas enviando email para 
comitemundial@ligax.com.br com cópia para 
ai.elciomourao@gmail.com .  

Dois tipos de pagamento são necessários: 
 

I. TAXA FIDE: De acordo com o regulamento, cada participante deverá recolher 
previamente uma taxa em nome da Federação Internacional de Xadrez 
(FIDE). O recolhimento desta taxa de R$ 120,00 (40 Euros) será feito através 
do site: www.wscc2014.com	   por jogadores brasileiros (que serão  
processados pela CBX junto à FIDE). Para outros países, por favor enviar 



	  

	  

através de sua federação nacional de acordo com regulamentos da FIDE a 
taxa de 40 € (Euros) por jogador. Esta quantia deve ser enviada diretamente 
para a FIDE pelas Federações nacionais antes do evento. 
 
 
-> Detalhes bancários da FIDE: 
 
Correntista (Account Name)  Federation Internationale Des Echecs  
Banco  UBS Bank  
Número da Conta  243-342087.63Y  
IBAN  CH54 0024 3243 3420 8763 Y  
Endereço do banco  Case Postale  

 1002 Lausanne  

 Switzerland  
 
 

II. TAXA DE INSCRIÇÃO: O valor da taxa de inscrição para o X Mundial de 
Xadrez Escolar 2014 é de R$ 140,00 (cerca de 47 Euros) e deverá ser pago 
através do site oficial do torneio, em http://www.ligax.com.br/wscc/ 
 

III. Os pagamentos das taxas FIDE e de INSCRIÇÃO são compulsórios e 
representam a confirmação de participação no evento. 
 
O prazo final para a inscrição é o dia 28 de outubro de 2014. Não serão 
aceitas inscrições posteriores a esta data.  
A inscrição será validada somente após a confirmação do pagamento. 
 
CREDENCIAMENTO: 
 
 O credenciamento é obrigatório para todos os participantes do X 
Mundial de Xadrez Escolar, incluindo jogadores, técnicos e acompanhantes. 
O acesso à área de jogo só será permitido a jogadores credenciados que irão 
jogar ou que ainda estejam jogando suas partidas.  
 

A rede hoteleira oficial e hotéis credenciados arcarão com as 
despesas de credenciamento dos jogadores, técnicos e acompanhantes 
hospedados. Os participantes, técnicos e acompanhantes que não se 



	  

	  

hospedarem na rede hoteleira oficial deverão arcar com as despesas de 
credenciamento no valor de R$ 20,00 (cerca de 6,5 Euros) por pessoa. 
 
 
 
VISTOS: 
 
 Todos os participantes, técnicos e acompanhantes que necessitarem 
de visto de entrada no país deverão enviar cópia do passaporte (página com 
foto e informações principais) para o Comitê Organizador do X Mundial de 
Xadrez Escolar 2014 até o dia 25 de setembro de 2014, pelo email: 
comitemundial@ligax.com.br. 
 O comitê organizador oferecerá todo o suporte necessário aos 
participantes, em seus contatos com Embaixadas e Consulados do Brasil 
pelo mundo. 
 
HOSPEDAGEM: 
 

A Rede Hoteleira Oficial do X Mundial de Xadrez Escolar está 
preparada para receber competidores de todo o mundo. 

A estrutura disponível para o torneio conta com mais de 800 
apartamentos, com diversas opções de acomodação e serviços, área de 
lazer, centro de convenções, restaurantes, além de atendimento 
especializado, bilíngue (português/ingês) para maior comodidade dos atletas. 

As reservas devem ser feitas pelo telefone (55-32)3257-6904/6923 ou e-
mail grupos@victorysuites.com.br	  

	  
Por favor, para os preços abaixo, considerar 1 Euro = 3,1 Reais. 

Por exemplo: R$ 206 = 66 Euros. 
OS PREÇOS SÃO POR QUARTO (NÃO POR PESSOA). Exemplo: 

Diária em quarto duplo R$ 270,00 significa 270/2 = R$ 135,00, cerca de 
44 Euros, por pessoa. 

 
HOTEL OFICIAL – Independência Trade Hotel 

 SINGLE  DOUBLE TRIPLE 
DIÁRIA R$ 206 R$ 270 R$ 326 



	  

	  

DIÁRIA COM MEIA 
PENSÃO*¹ R$ 263 R$ 384 R$ 498 

DIÁRIA COM 
PENSÃO 

COMPLETA*² R$ 321 R$ 499 R$ 669 
DIÁRIA: Inclui café da manhã; 
*¹ MEIA PENSÃO: Inclui +01 refeição - Almoço; 
*² PENSÃO COMPLETA: Inclui +02 refeições - Almoço e Jantar. 
 

HOTÉIS CREDENCIADOS – Victory Business / Ritz Plaza Hotel / Victory 
SUITES 

 SINGLE  DOUBLE TRIPLE 
DIÁRIA R$ 191 R$ 255 R$ 311 

DIÁRIA COM MEIA 
PENSÃO*¹ R$ 248 R$ 369 R$ 483 

DIÁRIA COM 
PENSÃO 

COMPLETA*² R$ 306 R$ 484 R$ 654 
 

DIÁRIA: Inclui café da manhã; 
*¹ MEIA PENSÃO: Inclui +01 refeição - Jantar; 
*² PENSÃO COMPLETA: Inclui +02 refeições (Almoço no Hotel Oficial e Jantar no 
Hotel da Hospedagem); 

 
 
REFEIÇÕES: 

ü Almoço e/ou jantar 
Inclui: 04 tipos de guarnições, 03 tipos de salada, 01 tipo de massa, 02 carnes 
(sendo uma branca e uma vermelha). 
Bebidas: Serão cobradas conforme consumo. 
 
Internet 
 
 
 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO/GARANTIA/CANCELAMENTO: 
 

ü Formas de Pagamento: Através de cartão de crédito, com duas opções: 
Pagamento de 50% de garantia para a reserva ou pagamento integral (100%) da 
reserva total. Não aceitamos depósitos internacionais; Todos os pagamentos 

Cortesia,	  para	  todos	  os	  hóspedes.	  



	  

	  

antecipados não serão reembolsados; 
ü Política de Cancelamento/alterações: Não aplicável, visto que todas as reservas 

para serem efetuadas deverão ser pagas em 50% ou 100% do total. 
 
CONDIÇÕES GERAIS: 

ü Valores: Todos os valores acima mencionados são por apartamento/dia e incluem 
café da manhã desde que servido nos restaurantes dos hotéis reservados;  

ü Taxas: Todas as taxas já estão inclusas nos valores acima mencionados; 
ü Pagamentos em dólar: Deve ser utilizado como referência o câmbio de USD 1 = 

R$ 2,26;  
ü Check in (entrada) a partir das 14:00h e check out (saída) até às 12:00h; 
ü Política para Early Check in (entrada a partir de 06h): Pré-registro da reserva 

para noite anterior com cobrança de meia diária; 
ü Política de Saídas após as 12h00 (sujeita a disponibilidade): Até 18h cobrança 

de ½ diária; A partir de 18h cobrança de 01 diária. 
ü Serviços: Os hotéis dispõem de internet, sauna, piscina, Fitness Center, lavanderia 

e room service. Horário de funcionamento da área de lazer: 06h às 23h, exceto em 
dias de eventos particulares na cobertura, nos quais ficará disponível somente até 
19h; 

ü Solicitações Especiais: Berços, apartamentos adaptados para pessoas com 
necessidades especiais, fumantes e não fumantes, cama de casal, acomodações de 
reservas distintas no mesmo andar, preferência de andares altos ou baixos, escolha 
de apartamentos e outros estão sujeitos à disponibilidade do hotel; 

ü Reservas: Estas tarifas são válidas somente para reservas efetuadas diretamente 
com a CENTRAL DE RESERVAS DO MUNDIAL DE XADREZ ESCOLAR 2014, pelo 
telefone (55-32)3257-6904/6923 ou e-mail grupos@victorysuites.com.br  
 

 
Para efetuar reservas é necessário:  

o Nome  completo dos hóspedes e ocupação desejada dos mesmos nos 
apartamentos; 

o Acomodação escolhida;  
o Data de entrada e saída;  
o Telefone e e-mail de contato particular ou da federação/escola; 
o Preenchimento de autorização de débito para pagamento em cartão de 

crédito. 

ü O orçamento enviado é válido exclusivamente para o grupo e período em referência.  
ü Tarifas sujeitas a reajuste em caso de mudanças na política econômica do Pais; 

 



	  

	  

 
DESPESAS DE VIAGEM:  

  
De acordo com o regulamento FIDE, as federações e escolas 

participantes deverão cobrir as despesas de viagem de todos os jogadores, 
técnicos e acompanhantes. Todos os  participantes devem confirmar a data e 
horário de chegada em Juiz de Fora, até  01 de outubro  de 2014. 

O comitê organizador do X Mundial de Xadrez Escolar oferecerá apoio 
opcional aos participantes que desejaram contratar o traslado dos aeroportos 
Antônio Carlos Jobim e Santos Dumont no Rio de Janeiro para Juiz de Fora. 
As solicitações devem ser feitas pelo email:comite@chesschampionship.org  
 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
 Juiz de Fora fica a 272 km de Belo Horizonte, capital do estado de 
Minas Gerais e 184 km do Rio de Janeiro. 
 O principal acesso rodoviário é pela BR-040. 

A cidade conta com um aeroporto de pequeno porte com voos 
operados pela companhia aérea Azul.  

http://www.voeazul.com.br/destinos/passagens-aereas-juiz-de-fora) 
A temperatura média anual da cidade é de 19 C. Em novembro, o 

clima é de primavera com as temperaturas em elevação e aumento da 
possibilidade de chuvas. 

 
 

CONTATO: 
 Comitê Organizador do X Mundial de Xadrez Escolar 2014: 
comitemundial@ligax.com.br 

 
 
 

 
 
 


