!
ITT FEXERJ 2014 (CAT I) REGULAMENTO GERAL:
Art 1° - Dos Objetivos:
1.1 - A Competição visa movimentar o Rating Internacional dos participantes, possibilitando a obtenção de normas de IM ;
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Art 2° - Do Local, Horário e Datas:
3.1 - As rodadas serão realizadas na ALEX entre os dias 13 e 21/9/14,conforme o cronograma abaixo:
1ª Rodada: 13/09 – 15:00 hs
2ª Rodada: 14/09 – 15:00 hs
3ª Rodada: 15/09 – 19:00 hs
4ª Rodada: 16/09 – 19:00 hs
5ª Rodada: 17/09 – 19:00 hs
6ª Rodada: 18/09 – 19:00 hs
7ª Rodada: 19/09 – 19:00 hs
8ª Rodada: 20/09 – 15:00 hs
9ª Rodada: 21/09 – 15:00 hs
Os dados estão no link : http://chess-results.com/tnr144122.aspx?lan=10
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Art 3° - Do Emparceiramento e Condução das Partidas;
3.1 - Será utilizado o Sistema Schuring com o uso do Swiss Manager
3.2 - O tempo de reflexão individual será de 1:30 hs com bônus de 30s por lance desde o inicio para toda a partida.
Art 4°- Dos Desempates:
6.1 - Os desempates no Sistema Schuring serão dirimidos como segue:
a) Confronto Direto;
b) Sistema Sonnenborn-Berger
c) Sistema Koya
d) Maior número de vitórias
e) Armaggedon.
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Art 5° - Da Arbitragem:
8.1 – A direção da prova estará a cargo do Presidente da Fexerj FA Alberto Pinheiro Mascarenhas
8.2 - A Arbitragem Geral estará a cargo do FA Marcelol Einhorn auxiliado pelo NA (AR) Rafael Rafic Roncoli Jerdy que nomearão eventuais auxiliares es que se
fizerem necessários.
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Art 6° - Das Disposições Gerais
9.1 – Os resultados serão enviados para a FEXERJ e CBX,sendo válidos para computo de Rating FEXERJ,CBX e FIDE.
9.2 – Em relação ao Art 11.3 das Leis da FIDE em vigor (E-1) fica determinado que quaisquer celular ou aparelhos eletrônico devem ficar visíveis e desligados,
durante a rodada na mesa da organização, acondicionados de forma apropriada.
9.3 - A arbitragem aceitará recursos baseados nas Leis da FIDE em vigor , se feitas por escrito até o fim da rodada em questão, para julgamento pelo Comitê de
Apelação que sera escolhido no Congresso Técnico.
§ Único – Será recolhida para a organização, uma taxa recursal no valor de R$ 150,00 que será devolvida em caso de reversão do resultado.
9.4. - O presente regulamento será lido antes da primeira rodada e a participação implica, em conhecimento e aceitação do mesmo, não cabendo recursos posteriores
apenas baseados neste;
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Rio de Janeiro, 1 de Setembro de 2014

