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Pequena história da regulamentação do Xadrez
O Xadrez é um desporto pouco dado a grandes conflitos,
sempre que se pratique com a tranquilidade e o sentido desportivo
que se supõe ao que foi qualificado desde a antiguidade como “o rei
dos jogos” ou “o desporto de cavalheiros”.
No entanto, a tensão acumulada durante uma partida de xadrez pode
chegar a ser muito elevada e originar situações conflituosas. Para
evitar que isto suceda, é imprescindível um bom conhecimento dos
regulamentos, principalmente para os jogadores pouco experientes.
A primeira tentativa de melhorar a mecânica da partida de
xadrez surgiu como resposta ao conselho astucioso escrito há vários
séculos pelo monge espanhol Ruy López de Segura, autor da abertura
designada com o seu nome (Abertura Espanhola ou Abertura Ruy
López): “Senta o teu adversário com o sol nos olhos”.
Muito
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o
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internacionais de xadrez, o primeiro dos quais foi o de Londres de
1851, começou a ser imprescindível uma regulamentação que desse
resposta às situações que se manifestam numa competição renhida.
Alguns dos principais problemas que se manifestaram naquela época
foram, por exemplo, os relativos à anotação das partidas e à duração
das mesmas (o relógio de xadrez foi um invento que ainda demorou
alguns anos, pelo que as partidas daquela época, às vezes, duravam
vários dias).
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En 1924 é fundada a Federação Internacional de Xadrez (FIDE),
organismo máximo regente da nossa modalidade, que desde essa
altura toma as rédeas da regulamentação do Xadrez e publica
diversos Regulamentos, que têm sido actualizados e aperfeiçoados de
acordo com as necessidades que determinaram a evolução do próprio
Xadrez.
Um desses aperfeiçoamentos surgiu no ano de 1997, ao entrar
em vigor o primeiro Regulamento que englobou todos os ritmos de
jogo reconhecidos: xadrez lento (mais de 1 hora por jogador),
semi-rápido (de 15 a 60 minutos por jogador) e rápido (menos de
15 minutos por jogador), assim como ritmos com incremento de
tempo.
Este Regulamento, com algumas modificações, é o que se encontra
em vigor neste momento, desde o dia 1 de Julho de 2005. Está aceite
internacionalmente a manutenção por um período mínimo de quatro
anos das Regras de Jogo sem introdução de novas alterações.
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