Papel do árbitro e conduta ética


Papel básico: assegurar
 observância da Lei do Xadrez
 sejam cumpridos os regulamentos FIDE
 seja cumprido o regulamento técnico do torneio
 boas condições de jogo para os jogadores



Deveres antes da competição
 definir o ambiente de jogo
 verificar se a sala de jogo é adequada
 Iluminação, ventilação
 Ar condicionado/aquecimento
 Luz solar, chuva
 Carpete para evitar barulho


supervisionar layout da sala de jogo
 Mesas numeradas para jogadores
 Evitar longa fila de mesas contínuas
 Não devem ser colocadas próximas de portas
 Cadeiras confortáveis
 Corredores que não dificultem a passagem
 Local para assistência



inspecionar ambiente de jogo
 Banheiros e bebedouros
 Sala de análise
 Área reservada para fumantes
 Área para imprensa
checar o equipamento necessário
 Mesa para arbitragem
 Sistema de som com microfone
 Data show
 Painéis ou Monitores – emparceiramento
 Computador
 Impressora
 Software para emparceiramento

verificar se material obedece aos padrões
 Tabuleiro [madeira, napa ou cartão]
 Peças e relógios
 Planilhas [quantidade suficiente]
 Resma de papel A4
 Pendrive e canetas
 Fita gomada, pincel atômico e grampeador
supervisar tarefas acessórias
 Congresso Técnico
 Agendar reuniões com assistentes
 Checar pré-registro do torneio na FIDE (ver ID CBX)
 Criar página do torneio no ‘Chess Results’
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Deveres durante a competição


Zelar pela boa execução do emparceiramento
 RR [tabela Berger]
 SS [sistema previamente anunciado]















Zelar que todas as partidas sejam jogadas na Sala de Jogo
Zelar pelo adequado silêncio
Zelar para que não haja quebra de concentração dos jogadores
Zelar pelo bom funcionamento dos relógios
Zelar pela boa distribuição das planilhas
Zelar para que jogadores não comentem suas partidas
Não permitir análise post mortem em sala de jogo
Ouvir com respeito qualquer queixa
Observar as partidas nos apuros de tempo
Impor penalidades quando for o caso
Intervir somente nos casos previstos em lei
Não permitir intervenção por parte dos espectadores
Todavia examinar comunicação de espectador que observar
irregularidade durante a partida
Divulgar os resultados da rodada no Chess Results




Deveres após a competição





Divulgar a classificação final
Assinar os certificados de normas atingidas a serem entregues
Enviar em tempo hábil Relatório/arq. SM ao VPT/CBX
Lembrar ao organizador
 Envio de arquivo de partidas pgn
 Pagamento de taxas CBX e FIDE (pré e pós)
 Verificar se jogadores estão em dia com a anuidade CBX
 Premiação
 Normas obtidas
 Fotos e filmagens
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Conduta


Apresentar-se no salão de jogo com roupa adequada
 Inadequado uso de calção, short, minissaia, blusa do tipo top,
camiseta decotada sem manga tipo regata, chinelo etc
 Inadequada a falta de higiene corporal




Observar as regras de decoro e de respeito mútuo
Tratar com cordialidade e solidariedade os companheiros de equipe



Dispensar tb. tratamento cordial a dirigentes, técnicos e espectadores



Ter atenção e concentração como ferramenta para minimizar erros
e melhorar desempenho
 Evitar desvios de atenção e longas conversas com jogadores, dirigentes, técnicos ou outros componentes da equipe de arbitragem
 Abster-se de praticar durante o torneio qualquer atividade particular paralela que desvie sua atenção e ou afete o desempenho
 Agir com imparcialidade, competência e diligência.
 Agir sempre de modo tempestivo, intervindo apenas no momento
oportuno
 Manter sempre postura isenta, evitando tomar partida da posição
pessoal deste ou daquele jogador
 Não se deixar influenciar por pressão de dirigente, técnico e jogador
 Saber separar a amizade que tenha com algum jogador do dever de
aplicar de forma justa e isenta as leis do xadrez
 Preservar a ordem durante o andamento da competição e impor o
respeito de todos ao esporte e suas regras
 Coibir abuso que comprometa a integridade física dos jogadores
 Reprimir ato que desmoralize a imagem do xadrez e suas entidades
dirigentes
 Tratar com respeito e consideração os jogadores, mesmo em
momentos de aplicação de penalidade
 Ser discreto nas discussões, nunca elevar o tom de voz
 Não praticar atos que impliquem em humilhação ao jogador,
técnicos, dirigentes e espectadores
 Coibir uso de palavras de baixo calão ou ato que possa atentar aos
bons costumes assegurando a dignidade no ambiente a competição
 Preservar o princípio universal da integridade física e mental do
indivíduo, coibindo o uso de qualquer tipo de droga ou estimulante
 Rechaçar a corrupção de qualquer natureza
 Rejeitar acordos espúrios, assim considerados aqueles que frustem
o caráter competitivo do esporte ou busquem beneficiar alguns
jogadores em detrimento de outrem
 Proibir a realização de apostas ou qualquer outro ato similar que
tenha a característica de jogo de azar
 Assegurar que as Leis Xadrez serão respeitadas
 Manter o celular desligado durante toda a rodada
 Intervir de modo oportuno, isto é, na ocasião certa
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Coibir o cheating ou tentativa, termo que significa ação fraudulenta
Impedir análise de partidas em andamento
Não permitir quebra de concentração de jogadores durante sua vez
de jogar
Evitar aglomeração de jogadores e espectadores junto à mesa de
jogadores que estejam no chamado ‘apuro de tempo’
demonstrar capacidade de julgamento e absoluta objetividade
Agir sempre com controle emocional, lembrando que a má atuação
pode interferir no andamento ou até no resultado da partida
Estar sempre motivado durante a competição e atuar com
segurança e decisão
Valer-se do bom senso para dirimir polêmicas
Chegar ao local de competição com a devida antecedência
Iniciar as rodadas nos horários programados
Não fumar ou mascar produtos de tabaco na sala de jogo

Todo o Quadro de Árbitros da CBX deve pautar suas atitudes nestas
normas.
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