
 

 

 

CURSO DE ARBITRAGEM  
FEXERJ / CBX 2022 

 

Realização: FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

Apoio: TTC – TIJUCA TÊNIS CLUBE 

Professor: IA Marcelo Einhorn (marceloeinhorn@ig.com.br) 

Árbitro Internacional pela FIDE 

Vice-Presidente Arbitral da FEXERJ e Presidente do Conselho de Árbitros da FEXERJ 

Objetivo: Formar novos árbitros para os quadros da CBX e FEXERJ 

Data: 16 a 19 de junho de 2022. 

Local: Salão de Xadrez do Tijuca Tênis Clube (Sala Nelson Villaboim de Oliveira). R. Conde de Bonfim, 
451 – Edifício Leonardo Pereira – 5º andar, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ. 

Participação: Aberto a todos maiores de 16 anos. Necessárias noções sobre regras básicas do xadrez. 

Taxa de 
inscrição: 

Valor normal: R$160,00 

Valor com 75% de desconto: R$40,00 para árbitros do quadro FEXERJ que queiram fazer a 
prova para a CBX. 

Valor com 50% de desconto: R$80,00 para inscrições familiares no caso de 2 ou mais pessoas. 

Prazo para 
inscrição: 

Impreterivelmente até o dia 13.06.2022 (segunda-feira). 

Comose 
inscrever: 

Envie e-mail para inscricoes@fexerj.org.br, com cópia para marceloeinhorn@ig.com.br, 
informando o nome completo, CPF, data de nascimento e telefone celular para contato e o tipo de 
inscrição (normal, familiar ou de árbitro FEXERJ). O pagamento deverá ser realizado em dinheiro ou 
pix no dia do início do curso. 

Programação: 
 
Programação Prevista (podendo ser ajustada): 
 

16/06/2022 Quinta-Feira (*) 10h/a 10h às 14h / almoço / 15h30 às 18h30 / intervalo / 19h às 22h 

17/06/2022 Sexta-Feira 3h/a 19h às 22h 

18/06/2022 Sábado 7h/a 14h30 às 18h / intervalo / 18h30 às 22h 

19/06/2022 Domingo 8h/a 10h às 14h / almoço / 15h30 às 19h30 

(*) Feriado de Corpus Christi 

 
Carga horária total: 28h/a (24h/a de teoria e 4h/a destinadas à prova) 
 

Ementa: I – Introdução 

 O Quadro de Árbitros da FEXERJ, CBX e FIDE 

 Funções do Árbitro e do Diretor da Prova (e/ou Organizador)  

 Organização de Torneios: Tipos de Torneio (participantes, tempo de reflexão, títulos, etc.) 

 Elaboração de Folders e Regulamentos 

II – Regras da FIDE (Base 01/01/2018 e alterações posteriores )  

 Histórico e Prefácio  

 Regras Básicas 
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 Regras de Competição (Uso do Relógio) 

 Regras de Rápido e Relâmpago (Blitz) 

 Demais Apêndices 

 Guidelines 

 Noções de Torneios Online e Híbridos (Novo)  

III – Condução de Torneios 

 Tempo de Reflexão: Digital e Analógico  

 Ajuste de Relógios Digitais  

 Round Robin e Tabelas Berger  

 Sistema Suíço: Noções Básicas   

 Torneios por Equipe  

 Sistemas de Desempate  

 Resumo das Regras para Torneios FIDE (Novo)  

 Noções de Rating (Novo)  

IV - Software de Emparceiramento 

 Introdução  

 O Swiss Manager  

 Torneios FIDE e digitação: Chess Results, ChessBase e PGN  

 Elaboração de Relatórios  

Textos Base: Regulamentos da FIDE diversos, Regulamentos da FEXERJ (RGCO e de Árbitros) e CBX (Árbitros). 

Avaliação:  O curso inclui uma prova a ser realizada no último dia à tarde; 

 Os alunos que obtiverem a nota mínima de 6,0 estarão aptos a ingressar no Quadro de 
Árbitros da FEXERJ; 

 Os alunos que obtiverem a nota mínima de 7,0 estarão aptos a ingressar no Quadro de 
Árbitros da CBX como AA CBX 

Observações:  Traje Esporte. Os participantes não deverão utilizar bermudas, chinelos, roupas 
transparentes, decotadas ou curtas, e camisetas regatas; 

 Para melhor acompanhamento do curso e realização da prova, recomenda-se que, se 
possível, os alunos tragam notebook próprio. 

Uso de imagem:  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 a divulgação sem nenhum ônus e 
por prazo indeterminado.  

 


