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NOTA OFICIAL Nº 014/2022 – DE/CER/JUPS 

 

A Paraná Esporte, Federação Paranaense de Desportos Universitários, Direção de 

Esporte, Coordenação de Esporte Rendimento, no uso de suas atribuições legais: 

 

DIVULGA:  

 

Alteração da Regulamento específico da modalidade de Xadrez, passando a 

vigorar o que seguinte texto:  

 

XADREZ 

 

2.2. Um relógio digital ou analógico de Xadrez em perfeito estado de 

funcionamento; 

 
3. Os alunos-atletas que apresentarem-se fora dos padrões de uniformes estabelecidos 
no Regulamento Geral, não serão impedidos de competir no seu 1º dia de 
participação, e terão relatório encaminhado à T.E.J.D., a partir do seu 2º dia de 
participação, os alunos-atletas que não adequarem seus uniformes ao exigido por 
este regulamento serão impedidos de participar. 
 

7. O tempo de reflexão para cada aluno-atleta será de 30 (minutos) com 
acréscimo de 30 (trinta) segundos por jogada.  

 

8. O aluno-atleta perdedor por ausência (WxO) terá como prazo final até o 

término da rodada para apresentar a Arbitragem justificava formal assinada por 

sua IES, caso contrário será expulso da competição. O prazo para 

caracterização do WxO será o tempo estipulado no ítem 4.1.1 e 4.2.2 

(Relâmpago 3 minutos e Rápido 8 minutos). 

 

10. Terminada a competição serão declaradas: Campeãs, Vice-campeãs e 3ªs 
colocadas, as IES com maior número de pontos em cada naipe, somando-se os 
02 (dois) melhores resultados individuais de seus respectivos alunos-atletas.  
 
10.1 – Em caso de empate nos pontos obtidos somados, o critério utilizado 

para desempatar será o de melhor classificação dos jogadores que tiveram 

seus pontos somados. 
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Observação:  

Sublinhado em negrito – incluso no regulamento;  

Tachado em vermelho – retirado do regulamento. 

 

 

 

Dê-se ciência e 

cumpra-se. 

 

 

 

 

 
Curitiba, 14 de julho de 2022. 
 
 
 
 
 

 
 

Cristiano Barros Homem d'El Rei  Emerson Luis Venturini 
de Oliveira Diretor de Esportes Coordenação de Esporte 
Rendimento 

 
 

Ney De Lucca 
Mecking 

Presidente da 
FPDU 
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