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PARTICIPAÇÃO PÚBLICA SOBRE: A CONVOCAÇÃO DO TÉCNICO QUE IRÁ 

REPRESENTAR O ESTADO NA ETAPA NACIONAL NA MODALIDADE DE 

XADREZ 

 Segundo o regulamento dos Jogos Escolares da Juventude de 2017, na 

modalidade de xadrez, descreve:  

Artigo 17º -A convocação do técnico que irá representar o Estado na etapa 

nacional se dará através dos seguintes critérios: 

d) O professor (técnico) que tiver 02 (dois) alunos/atletas classificados 

para a etapa nacional será o representante do Estado nesta competição; 

e) Caso os alunos classificados sejam de professores (técnicos) 

diferentes, a escolha do técnico da equipe de Mato Grosso será feita 

pela Federação de Xadrez do Estado 

 Esse sempre foi um dilema no xadrez nas etapas Estaduais, quando o 

item “d”, não é alcançado, o item “e” é posto à prova.  

 Essa dualidade ainda é problema pois, nenhum dos professores inscritos 

se sentem confortáveis de abrir mão de seus atletas, ainda, sem falar, da figura 

dos “treinadores” que estão por trás dos professores, dando a assistência 

técnica do jogo.  

 Os treinadores algumas vezes são pessoas que não são representantes 

oficiais da escola, mais, treinam os atletas.  

 Nesse caso, o julgamento do item “e” será feito para pessoa inscrita pela 

instituição de ensino na ficha técnica.  

 O julgamento da inscrição na ficha, se é o técnico ou professor, deverá 

ser resolvida na instituição de ensino e deverá ser apresentada oficialmente no 

congresso técnico dos Jogos Escolares da Juventude – Etapa Estadual.  

 Haja vista a descrição do item “e’’, onde descreve que a Federação será 

responsável pela escolha, vemos através dessa levantar esses diálogos entre 

professores, técnicos e alunos ou seja, coadjuvantes desse “tabuleiro” a 

expressar suas ideias e comentários acerca desse tema. 
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  Como representação máximo do Esporte no Estado do Mato Grosso a 

FMTX deve sempre prezar pela democracia e publicidade, tanto as questões 

mais simples como as mais complexas e tentar direcionar um caminho para a 

resolução desses conflitos.  

 Para que a decisão não cai sobre uma pessoa da Federação, e para 

minimizar a ação negativa da resposta sobre a tal pessoa, entendemos a 

necessidade de reunir um Conselho, que seja formado por seus pares, 

professores e alunos para tomar essa decisão após o evento.  

 Esse conselho será responsável para julgar alguns itens dos 02 técnicos 

e escolher o melhor para a representação nacional.  

 Esse conselho será formado por 05 professores, 01 de cada região do 

Estado do Mato Grosso, selecionados por sorteio, mais os 02 atletas 

classificados. Cabe ressaltar que os professores que estão sendo escolhidos 

não poderão participar do conselho.  

 Assim, a FMTX abre nesse momento, a oportunidade pública dos 

Professores, técnicos e alunos de indicar possíveis critérios que serão 

observados dos professores. 

 Assinale abaixo na sua opinião, quais são os 05 principais critérios que 

deveriam ser avaliados nessa ocasião:  

 “Poderão votar: Técnicos de atletas escolares, Professores de atletas 

escolares e alunos).  

                Essa pesquisa estará disponível do dia 11 a 23 de Julho de 2017. 

SEGUE LINK ABAIXO: 

https://goo.gl/forms/cBdM9m63Ys1hkShh1  

 

Cleiton Marino Santana 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO MATO GROSSENSE DE 
XADREZ 

http://novafmtx.com/
mailto:Fmtx2016@gmail.com
https://goo.gl/forms/cBdM9m63Ys1hkShh1

