Campeonato Estadual de Blitz Individual 2014
Realização: Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro e Club Municipal.
Municipal
Diretor do Torneio: André Kemper.
Árbitro principal: AE Selmo Bastos
Objetivo:: Apontar o campeão do torneio e desenvolver a prática de Xadrez
adrez no estado do Rio de Janeiro.
Janeiro
Data: 1º de novembro de 2014
4.
Participação– Aberto a todos os enxadristas federados e em dia (TAA) pela FEXERJ.
FEXERJ
Local: Club Municipal(sala
(sala de xadrez) – Rua Haddock Lobo 359, Tijuca – Rio de Janeiro - RJ.
Nota: A FEXERJ se reserva o direito de redefinir o local e/ou data da competição caso o número de
participantes seja incompatível com o espaço físico do
d CMUN (30 participantes).
Sistema de jogo - Suíço em nove rodadas.O
O emparceiramento e o desempate serão efetuados pelo uso do
programa Swiss Manager.
Tempo de reflexão: 5 minutos, K.O.
Premiação: Será baseada na arrecadação de inscrições. Utilizaremos 50% da arrecadação parapremiação,
distribuindo esse valor da seguinte forma:
•
•
•

Campeão – Troféu + 25% das inscrições em dinheiro;
Vice-Campeão – Medalha + 15% das inscrições em dinheiro;
Terceiro colocado – Medalha + 10% das inscrições em dinheiro.
Programação:
Sábado,01 de novembro.
09:00 h.- Congresso Técnico.

10:30 h. – Intervalo.

09:15 h. - Primeira rodada.

10:45 h. - Sexta rodada.

09:30h. - Segunda rodada.

11:00h. - Sétima rodada.

09:45 h.- Terceira rodada.

11:15 h.- Oitava rodada.

10:00 h. - Quarta rodada

11:30 h. - Nona rodada.

10:15 h. - Quinta rodada.

12:00
0 h. Encerramento e Premiação.
Premiação

Requisitos para poder participar do campeonato:
TAA em dia (paga ou isenta).
•
•
•
•
•

Consultar isenção de TAA no site www.fexerj.org.br/taxas;
Pagar a inscrição do torneio;Taxa de inscrição – R$25,00;
Inscrição de menor de 14 anos, maiores de 60 anos e MF:R$ 15,00;
IM e GM isentos;
O prazo para inscrição encerra-se dia 30 de outubro de 2014 às 18h.

Nota: Inscrições simultâneas para os Individuais de Blitz e de Rápidas terão desconto total de R$
10,00.
As inscrições deverão ser feitas antecipadamente e através de:
1 - Via depósito (ou por doc) em conta corrente do banco SICOOB (756) na agência 4405 e conta
corrente 862-1 da Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 29.511.789/0001-27.
2 – Alternativamente, via depósito (ou por doc) em conta corrente do Banco do Brasil (001) na
agência 1580-6 e conta corrente 7316-4 de André Kemper Baptista, CPF 052.884.007-09.
Enviar comprovante para email andrekemper@gmail.com.
Critérios de desempates:
1. Confronto direto.
2. Buchholz mediano com corte do pior resultado.
3. Buchholz totais corrigido.
4. Sonneborn-Berger.
5. Maior número de vitórias.
6. Armageddon.
Material: Os jogadores devem comparecer com peças e relógios de xadrez em perfeito estado de
funcionamento.
Recursos: Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira
rodada.Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e direção do evento.
Obs. Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem
para a utilização em toda a mídia impressa e eletrônica para a divulgação sem nenhum ônus e
por prazo indeterminado.

Vale para cálculo da Taça Eficiência e Destaque do Ano.

Maiores informações com :
Marcelo Einhorn: 99602-8318, marceloeinhorn@ig.com.br
André Kemper: 98933-3100, andrekemper@gmail.com

