XADREZ ONLINE – COMO PARTICIPAR?
Para os responsáveis.
É simples e eu vou explicar o passo a passo a seguir. Por criança.
Leia com calma e tente executar, e poderemos ajudar via telefone/whatsapp se
você necessitar de mais ajuda.
1a. Etapa: Cadastramento da criança no site www.lichess.org
(executada uma única vez)
Entrar no site www.lichess.org
Clicar em ENTRAR (canto superior direito da 1a. tela que se abre)
Clicar em REGISTRAR (link embaixo à esquerda, na tela que se abre)
Criar NOME DE USUÁRIO, SENHA e EMAIL DE CONTATO. Anotar e guardar
esses dados, para uso futuro!
Após isso feito, o sistema vai enviar email automático para o email cadastrado,
para confirmação da inscrição solicitada;
Com isso ok, a criança estará já cadastrada no site www.lichess.org , e poderá
participar de eventos e atividades lá disponíveis.
2a. Etapa: Cadastramento no torneio online criado pelo INSP
Deve ser feita a inclusão da criança no torneio desejado, criado pelo INSP.
Utilizaremos a pré definição de cada torneio online e criação de senha específica,
ambos no site www.lichess.org, para participação.
Como fazer? A inscrição só será possível através do link e senha a ser
informados aos alunos do INSP para cada torneio, com a devida antecedência:

Link (exemplo de torneio já realizado nesse formato)
=> https://lichess.org/tournament/tAdDqNd3
Senha: 0909LIESSIN
No ato da inscrição, após clicarem no link acima será pedida A SENHA!

3a. Etapa: Participação no torneio criado pelo INSP.
Minutos antes do dia/horário de início do torneio:
Entrar no site www.lichess.org com seus dados de usuário
Entrar no link do torneio e informar senha
Se executado ok, a criança estará apta a iniciar seus jogos.

Pronto! O sistema abrirá automaticamente os emparceiramentos do torneio no
dia/horário definidos e o torneio acontecerá no formato ARENA, no intervalo de
tempo estabelecido (sugestão 2 horas de duração).
Formato ARENA é um modelo de emparceiramento automático de jogos, onde
há menor tempo de espera para o próximo jogo e onde o torneio dura um tempo
pré definido pelo organizador. Tudo ocorre de forma automática.

Nosso próximo torneio é o XXXXXXX ARENA, dia XX/10/2020, das XXh
às XXh (sugestão: intervalo de tempo de duas horas). Será Definido de
acordo com os resultados internos de cada Colégio.
As partidas terão tempo de reflexão de 10 minutos + cinco segundos de
bonificação por jogada feira, para cada jogador.
A ideia básica é cada uma das sete escolas do grupo INSP organizar um
evento de xadrez online exclusivo para seus alunos em outubro próximo e
que os xx melhores classificados joguem uma grande final , unificando
participação.
Para jogar o torneio desejado, basta a criança estar logada nesse site e no
link/senha fornecidos 5 minutos antes do horário de início do torneio.
A
formação dos jogos se dará de forma automática pelo sistema.
Esse primeiro evento quebra muitos paradigmas e todas as crianças aprenderão
um pouco mais a cada momento vivido neles, e nós adultos também.

