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DOS PRINCÍPIOS 

 

ÉTICA NA COMPETIÇÃO 

A busca pela vitória, o desafio, a disputa, o confronto, são características inerentes ao esporte, 

podendo adquirir aspectos positivos ou negativos no seu processo de desenvolvimento. A fim 

de fortalecer as características positivas, sem tornar a competição um fim em si mesma, o Sesc 

Goiás oportunizará o desenvolvimento de valores esportivos como o companheirismo, a 

cooperação, a autossuperação e o autocontrole, no sentido do respeito ao adversário, no 

senso de limites e na compreensão crítica da conduta esportiva frente à observância das 

regras. 

 

PARA ALÉM DO ESPORTE 

A prática esportiva num contexto competitivo pode assumir um importante papel humano e 

social. O esporte é um instrumento pedagógico que ao ser bem utilizado pode assumir junto à 

qualquer pessoa que o acesso, um importante papel na formação e na educação de valores 

humanos: lealdade, igualdade, dignidade, justiça e fraternidade. 

 

CAPÍTULO I - DOS OBJETIVOS 

Art. 1º – O Sesc Goiás realizará um evento esportivo competitivo regional que reúne esportes 

individuais e coletivos, permeados por valores morais e educacionais que contribuam para o 

desenvolvimento humano e social dos participantes. 

Parágrafo Primeiro - A competição no âmbito do Sesc oportunizará o desenvolvimento de 

valores construtivos como o companheirismo, a cooperação, a auto superação e o autocontrole 

no sentido do respeito ao colega (neste momento adversário), no senso de limites e na 

compreensão crítica da conduta esportiva frente a observância das regras. 

 

 



 

 

CAPÍTULO II - DA REALIZAÇÃO 

Art. 2° - O desenvolvimento do evento esportivo XADREZ – 39ª Copa Sesc 2022 é de total 

responsabilidade do Sesc Goiás através de suas Unidades e respectivas equipes técnicas 

(coordenação do evento): 

Parágrafo Único - Atribuições da coordenação do evento:  

a) Dirigir e controlar as competições, bem como, toda programação prevista; 

b) Elaborar o regulamento esportivo para cada competição; 

c) Publicar as tabelas de jogos/provas, classificações e emitir boletins técnicos; 

d) Realizar os congressos técnicos com os representantes das equipes inscritas; 

e) Gerir os sistemas de disputa das diversas modalidades esportivas; 

f) Coordenar toda a equipe profissional Sesc e de prestadores de serviço envolvidos; 

g) Aplicar as penalidades disciplinares e julgar, quando necessário, os recursos 

interpostos pelas equipes participantes. 

Art. 3º – Datas e locais de realização: 

SESC JATAÍ 

A competição da modalidade de xadrez na 39ª Copa Sesc 2022 será realizada 4 de junho na 

Unidade Sesc Jataí, situado na rua Deputado Costa Lima, nº 2034 Bairro Santa Maria. 

Telefones: (64) 3605-0134 / 3605-0137. 

 

SESC CAMPINAS 

A competição da modalidade de xadrez na 39ª Copa Sesc 2022 será realizada no dia 4 de 

junho na Unidade Sesc Campinas, situado na Avenida Rio Grande do Sul nº 123 Setor 

Campinas, Goiânia - Goiás. Telefones: (62) 3522-6420 / 3522-6403. 

 

CAPÍTULO III - DAS INSCRIÇÕES 

Art. 4º - As inscrições serão realizadas pelo site do Sesc Goiás (www.sescgo.com.br) até 30/05 

em Goiânia e Jataí; 

a) O valor da inscrição será de R$ 10,00 por atleta. 

http://www.sescgo.com.br/


 

 

b) Para as modalidades individuais como o xadrez, os jogadores deverão seguir as 

orientações abaixo, para criar uma equipe com seu nome no Sistema de Gestão de 

Torneios e gerar o boleto individual de inscrição: 

 

1º passo: No site sescgo.com.br, clique na notícia da 39ª Copa Sesc e acesse o link específico 

da competição ou também digite direto o endereço http://sgt.sescgo.com.br/login.aspx; 

2º passo: Realize o seu cadastro com a inclusão de um e-mail válido, pois, o sistema irá enviar 

uma notificação no seu e-mail; 

3º passo: Entre no seu e-mail pessoal, localize o e-mail do Sesc e siga os passos indicados; 

4º passo: Crie seu login e senha. Ao entrar procure por 39ª Copa Sesc 2022 e dê um clique; 

5º passo: Preencha os campos corretamente, pois, o erro de informação pode invalidar a 

inscrição e provocar a não participação na competição. Primeiramente, o responsável pela 

equipe ou atleta individual irá colocar seus dados, (se por algum motivo não conseguir alterar o 

e-mail ou apresentar outro erro em relação ao e-mail, entrar em contato conosco para 

solucionar o problema), colocar o nome da equipe e confirme; 

6º passo: Fazer a inscrição com número CPF ou cartão/credencial Sesc; 

7º passo: Faça a impressão do boleto para o pagamento na Unidade Sesc (lembrando que só 

poderá imprimir o boleto uma única vez, caso contrário, terá que retirar o boleto pessoalmente 

na Unidade do Sesc que sediará o evento), e realize o pagamento na Central de 

Relacionamento com Clientes. Com isto, sua inscrição estará confirmada. 

Parágrafo Primeiro - Sendo atleta individual deverá criar uma equipe fictícia com seu nome 

completo para fins de inscrição. 

Parágrafo Segundo - É vedada a criação de nomes de equipes já existentes e/ou que tenham 

marca registrada.  

Art. 4º - Do pagamento: 

a) Em Goiânia, deverá ser efetuado até o dia 30/05 na Unidade do Sesc Campinas – Av. 

Rio Grande do Sul, nº 123 – Tel.: (62) 3522-6420 ou (62) 3522-6403 

(dribeiro@sescgo.com.br);  

http://sgt.sescgo.com.br/login.aspx
mailto:dribeiro@sescgo.com.br


 

 

b) Em Jataí deverá ser efetuado até o dia 30/05 na Unidade Sesc Jataí – Rua Deputado 

Costa Lima, nº 2034 – Bairro Santa Maria – Tel.: (64) 3605-0137 ou (64) 3605-0134 

(juliana.guimaraes@sescgo.com.br);  

 

CAPÍTULO IV - DAS CATEGORIAS 

Art. 5° - Serão disputadas as seguintes categorias: 

Sesc Campinas: 

• Sub-10 – 8 a 10 anos (completos) 

• Sub-14 – 11 a 14 anos (completos) 

• Sub-17 – 15 a 17 anos (completos) 

• Adulto – 18 anos acima  

Sesc Jataí: 

• Sub-12 – 8 a 12 anos (completos) 

• Sub-17 – 12 a 17 anos (completos) 

• Adulto - 18 anos acima 

 

CAPÍTULO V - DA IDENTIFICAÇÃO DOS JOGADORES E DOS RESPONSÁVEIS 

PELA EQUIPE 

Art. 6º - Serão aceitos como documentos de identificação: Cartão/Credencial Sesc atualizada, 

RG, CNH, CTPS (carteira de trabalho), passaporte, reservista ou identidade profissional, 

reconhecida por Lei Federal – todos documentos originais. 

Parágrafo Primeiro: Não serão aceitos outros tipos de documentos que não estejam de 

acordo com o presente regulamento da competição, assim como FOTOCÓPIA de documentos 

mesmo que estejam autenticados, certidão de nascimento (original ou xérox) e documentos em 

dados gráficos (scanner ou celular), exceto aqueles documentos digitais emitidos por 

aplicativos oficiais (e-título eleitoral, CNH digital via aplicativo detran) e expedidos na presença 

de um representante do sesc. 

mailto:juliana.guimaraes@sescgo.com.br


 

 

Parágrafo Segundo: Para os atletas 100% Trabalhadores do Comércio, todos deverão 

apresentar EXCLUSIVAMENTE CREDENCIAL SESC ATUALIZADA. 

 

CAPÍTULO VI – DO CRONOGRAMA DE COMPETIÇÃO 

Art. 7° – Dos horários de cada competição:  

SESC CAMPINAS: 

• Congresso Técnico para todas as categorias 

o Sábado (04/06) às 8h  

• Início da competição - Sábado (04/06) às 8h30  

o 1ª Rodada Sub-10, Sub 14, sub 17 e Adulto às 8h30 

o 2ª Rodada Sub-10, Sub 14, sub 7 e Adulto às 09h15  

o 3ª Rodada Sub-10, Sub 14, sub 17 e Adulto às 10h  

o 4ª Rodada Sub-10, Sub 14 e Adulto às 10h45  

o 5ª Rodada Sub-10, Sub 14 e Adulto às 11h30  

o 6ª Rodada Sub-10, Sub 14 e Adulto às 12h15  

 

Parágrafo Primeiro - Recomendamos que todas as equipes cheguem com meia hora de 

antecedência do início da competição para quaisquer ajustes que vierem a ser necessários. A 

quantidade de partidas por rodada será definida após o fechamento das inscrições na 

competição.  

 

SESC JATAÍ  

• Congresso Técnico para todas as categorias 

o Sábado (04/06) às 14h  

• Início da competição - Sábado (04/06) às 14h30  

o 1ª Rodada Sub-12, sub 17 e Adulto 14h30  

o 2ª Rodada Sub-12, sub 17 e Adulto 15h 

o 3ª Rodada Sub-12, sub 17 e Adulto 15h30  

o 4ª Rodada Sub-12 e Adulto 16h  

o 5ª Rodada Sub-12 e Adulto 16h30  

o 6ª Rodada Sub-12 e Adulto 17h  

 

Parágrafo Segundo - Recomendamos que todas as equipes cheguem com meia hora de 

antecedência do início da competição para quaisquer ajustes que vierem a ser necessários. A 

quantidade de partidas por rodada será definida após o fechamento das inscrições na 

competição.  



 

 

Parágrafo Terceiro - O atleta só poderá competir em uma única categoria que corresponde a 

sua idade ou faixas etárias superiores à sua idade. 

 

CAPÍTULO VII - DO SISTEMA DE DISPUTA/ CRITÉRIO TÉCNICO 

Art. 8° - O Xadrez será disputado no Sistema Suíço, e no seguinte formato: 

Parágrafo Primeiro - Serão partidas de 15 minutos KO (nocaute). 

Parágrafo Segundo - Critérios de desempate:  

1. Confronto direto  

2. Milésimos Medianos  

3. Milésimos Totais  

4. Sonnenborn-Berger  

Parágrafo Terceiro - Caso aconteça de obter participação acima de 100 jogadores poderão 

ser realizadas até duas rodadas classificatórias. 

 

CAPÍTULO VIII - DAS PENALIDADES E RECURSOS 

Art. 9° - As equipes inscritas no XADREZ -39ª Copa Sesc 2022 deverão respeitar a todos os 

princípios que regem este REGULAMENTO e outras orientações do evento. 

Art. 10° - Serão aplicadas penas disciplinares, aos jogadores, bem como as pessoas de 

responsabilidade definidas e pertencentes às equipes inscritas, que tenham cometido as 

seguintes infrações: 

a) Prejudicar o bom andamento da competição; 

b) Promover desordens, antes, durante e após os jogos; 

c) Incentivar os jogadores à prática da violência; 

d) Proferir palavrões no local da realização dos jogos; 

e) Invadir os locais dos jogos; 

f) Agressão mútua entre dirigentes e jogadores das equipes; 

g) Tentar agredir ou agredir árbitros, demais autoridades ou adversários. 

Parágrafo Primeiro: Todos os responsáveis por equipes serão considerados conhecedores 

dos Princípios, da Ética na competição, do Regulamento e as Regras, que regem este evento. 



 

 

Parágrafo Segundo: Caso haja conduta inadequada dos torcedores durante a realização dos 

jogos, considerando os princípios e objetivos desse evento, a coordenação do evento/equipe 

de arbitragem deverá interromper o jogo e o árbitro pedirá ao capitão ou responsável pela 

equipe ajuda no sentido que acalme a(s) pessoa(s) pertencente(s) a sua torcida. Se esse 

pedido não for atendido à partida poderá ser suspensa, sendo relatados todos os fatos a 

Comissão Organizadora que definirá as medidas cabíveis para cada caso. A equipe infratora 

estará passiva de punição, inclusive com a sua exclusão dos jogos. 

Parágrafo Terceiro: Não será permitida dentro dos locais dos jogos a utilização de 

instrumentos musicais, cornetas, apitos, buzinas, fogos de artifício de todo ou qualquer 

espécie, por parte da torcida, familiares, jogadores e acompanhantes. 

Art. 11 – O (s) jogador (es) expulso (s) pelo árbitro da partida, estará automaticamente 

suspenso da competição, independente da fase em disputa. 

Parágrafo Primeiro: Dependendo do relatório do árbitro da partida, o infrator poderá receber 

uma punição maior, podendo ser excluído dos futuros eventos promovidos pelo Sesc por até 2 

anos. 

Parágrafo Segundo: O (s) jogador (es), e dirigente(s) da(s) equipe(s), que tentarem agredir ou 

agredir árbitros, adversários ou autoridades presentes, poderão ser excluídos da competição e 

também dos futuros eventos promovidos pelo Sesc por até 2 anos. 

Art. 12 - Será excluído da Copa Sesc 2022, a equipe que incluir no (s) jogo (s) jogador (es) 

irregularmente inscrito (s) ou não inscrito (s) na competição. 

Art. 13 - Caberá recurso contra irregularidades observadas durante o evento, sempre que uma 

equipe comprovar o não cumprimento de quaisquer das exigências deste Regulamento. 

Parágrafo Primeiro: O recurso deverá ser entregue por escrito para Comissão Organizadora 

da Copa Sesc 2022, datado e assinado pelo responsável da equipe, no mesmo dia do evento 

até antes do início da próxima rodada. 

Parágrafo Segundo - Uma vez dado o parecer pela Comissão Organizadora da Copa Sesc 

2022, as equipes litigiosas não poderão recorrer desta decisão. 



 

 

Parágrafo Terceiro – A comissão será composta por três membros da equipe de arbitragem 

efetivos (quando houver) e árbitros responsáveis pelo evento e responsável técnico da Copa 

Sesc 2022 de xadrez. 

Art. 14 - Será excluído dos Copa Sesc 2022, o(s) jogador(es) e a(s) equipe(s) que falsificar 

qualquer documento de identificação. 

 

CAPÍTULO IX – DA PREMIAÇÃO 

Art. 15 - Todos os participantes do FESTIVAL nas categoria sub 10 (em Goiânia) e sub 12 (em 

Jataí) serão premiados com medalhas participação; 

Parágrafo Primeiro - Nas categorias sub-14 (Goiânia), sub-17 (Goiânia e Jataí) e Adulto 

(Goiânia e Jataí), serão premiados os três primeiros colocados. Haverá premiação com 

medalhão para o jogador destaque, e troféu para as equipes vencedoras em as todas 

categorias. 

 

CAPÍTULO X - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 16 - O Sesc não se responsabiliza por acidentes, de qualquer natureza, que venham 

ocorrer antes, durante e depois das realizações dos jogos, bem como qualquer material de 

valor deixado em suas dependências. 

Art. 17 – Toda e qualquer comunicação da Comissão Organizadora, será feita através de 

Boletim Técnico. Estes boletins serão considerados normativos e farão parte integrante deste 

Regulamento. 

Art. 18 - Todos os casos omissos a este regulamento serão analisados e decididos pela 

Comissão Organizadora da Copa Sesc e, às suas decisões, não caberão recursos. 

 

Sesc Goiás, 2022. 

COMISSÃO ORGANIZADORA COPA SESC 


