Curso
CURSO DE ARBITRAGEM OFICIAL 2019 (válido para os quadros FEXERJ/CBX)
Objetivo
Formar novos árbitros para os quadros CBX e FEXERJ.
Pré-requisitos
Ser maior de 16 anos e não ser filiado como jogador ou árbitro em outra Federação.
Necessárias noções básicas das regras de como jogar xadrez.
Metodologia
Aulas expositivas e debates para esclarecimento de dúvidas com informações que permitam a aplicação da teoria.
Para a realização da prova os alunos devem trazer notebook próprio, com o software Swiss Manager instalado.
Será fornecida apostila, em meio digital, para o acompanhamento das aulas.
Local
FABOM – Fundação de Apoio ao CBMERJ. Praça da República, 45 – Centro, Rio de Janeiro – RJ
Conteúdo Programático
PARTE I
•

Introdução: Definição de Desporto, Tipos de Torneios e o Quadro FEXERJ

•

Regras da FIDE (01/01/2018)
PARTE II

•

Atribuições dos Árbitros

•

Folders e Regulamentos

•

Regras de Competição FIDE

•

Noções de Rating e Premiação

•

Tempo de Reflexão: Digital e Analógico Ajuste de Relógios Digitais
PARTE III

•

Sistemas de Emparceiramento: Round Robin e Tabelas Berger

•

Sistemas de Emparceiramento: Sistema Suíço - Regras Básicas e Gerais, Sistema Holandês e Sistemas
Acelerados

•

Desempates – Round Robin, Suíço (Individual e por Equipes)

•

Introdução ao Software de Emparceiramento: Torneios FIDE e digitação: Chess-Results, ChessBase, PGN e
Relatórios
PARTE IV

•

Prática do Swiss Manager - Round Robin, Suíço (Individual e por Equipes)

Programação
Sábado – 20/04/2019 – 09:00 às 18:00h (com intervalo)
1ª Parte – 09:00 às 13:00h (4h)
2ª Parte – 14:00 às 18:00h (4h)
Sábado – 27/04/2019 – 09:00 às 18:00h (com intervalo)
1ª Parte – 09:00 as 13:00h (4h)
2ª Parte – 14:00 às 18:00h (4h)
Domingo – 28/04/2019
1ª Parte – 09:00 as 13:00h (4h)
2ª Parte – 14:00 às 18:00 (4h) – Prova
Carga horária total do curso
24h.
Inscrição
Valor normal: R$120,00 (cento e vinte reais).
Associados à FABOM terão direito à isenção do valor da inscrição, devendo os interessados enviar seus dados
(nome, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone) para o e-mail inscricoes@fexerj.org.br.
As inscrições serão impreterivelmente até o dia 19.04.2019 pela Plataforma Sympla. Limitado a 20 inscritos.
Certificado do curso
Será concedido aos participantes com frequência igual ou superior a 75% da carga horária.
Para ingresso nos quadros da FEXERJ, será requerida adicionalmente, aprovação com nota mínima igual a 6,0
na prova. Os aprovados estarão aptos a ingressar no Quadro de Árbitros da FEXERJ com a titulação de AD
(árbitro diplomado).
Para a habilitação aos quadros da CBX, nos termos do Art. 7º, III do Regulamento de Árbitros CBX – 2019(1),
será requerida nota mínima igual a 7,0 na prova.
Avaliação da aprendizagem
A avaliação será realizada mediante prova, a ser aplicada no último dia do curso, conforme indicado na
programação.
A parte teórica será individual e a parte prática (uso do Swiss Manager) poderá ser realizada em dupla.
Docentes
IA Marcelo Einhorn (Presidente do Conselho de Árbitros da FEXERJ)

Observações
Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem para a utilização em
toda a mídia impressa e eletrônica para fins de divulgação do curso, sem nenhum ônus e por prazo indeterminado.

1

http://cbx.org.br/files/downloads/Regulamento_de_Árbitro_CBX_2019.pdf

