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Campeonato Macaense de Xadrez 2014  
Realização: CMX – Clube Macaense de Xadrez.  

Diretor do Torneio: Presidente Vitor Neves 
Arbitragem: Ad Gerivalde Alves da Silva 

Objetivo: Desenvolver a prática de xadrez em Macaé e no interior do Estado do Rio de Janeiro 
entre jovens e adultos e promover a movimentação de rating FEXERJ. Seus resultados são 
válidos para cálculo de rating FEXERJ, Taça Eficiência e Troféu Destaque. 

Participação: Aberto a todos os enxadristas, federados e não federados à FEXERJ. Todas as 
idades e níveis são bem vindos. 

Local: Hotel Four Points by Sheraton Macaé. R. Dolores Carvalho Vasconcelos, 110 - Glória, 
Macaé – RJ 

Datas: 13 e 14 de dezembro de 2014. 
Sistema de jogo: Suíço em 6 rodadas.  

Tempo de reflexão: 60 minutos KO por partida para cada jogador. 

§ único - A tolerância de atraso será de 30 min. após o momento em que o árbitro principal 
anuncia o início da rodada. 

Programação: 

13/12/2014 – Sábado  
 
13:30h Abertura 
14:00h - 1ª Rodada 
16:30h - 2ª Rodada 
19:00h - 3ª Rodada  

14/12/2014 – Domingo 

10:00h - 4ª Rodada  
13:30h - 5ª Rodada. 
16:00h - 6ª Rodada. 

18:30h - Cerimonia de encerramento e premiação.  



Premiação:  

1o. lugar: Troféu e 25% do total arrecadado; 
2o. lugar: Troféu e 15% do total arrecadado; 
3o. lugar: Troféu e 10% do total arrecadado; 
4o. lugar: Medalha; 
5o. lugar: Medalha: 

Melhor CMX (valido para qualquer filiado ao CMX, podera haver filiacoes ao CMX ate o inicio do 
torneio): Troféu e 10% do total arrecadado; Receberá o título de Campeão Macaense 2014. 

Melhor Classe B: Medalha e R$ 50,00. 
Melhor Classe C: Medalha e R$ 50,00. 
Melhor sub 16, Melhor sub 14, sub 12, sub 10: Medalha 
Melhor Feminino: Medalha 

Premios em espécie não cumulativos, prevalece o de maior valor. 

Taxa de inscrição – Federados R$ 30,00 Nao Federados R$ 45,00. 
Com 50% de desconto para sub 14 ou +60 anos e MF e isenção para MI ou GM. 

O prazo para inscrição encerra-se no dia 11 de Dezembro de 2014, às 22h. 

No mesmo prazo, os jogadores inscritos devem enviar e-mail para 
clubemacaensedexadrez@hotmail.com, com copia para marceloeinhorn@ig.com.br e 
presidentefexerj20122015@gmail.com com as seguintes informações: 

1. Nome completo: 

2. Clube filiado, ID e Rating FEXERJ: 

3.  Na inexistência deste, ID e Rating FIDE:  

4. Data de nascimento: 

5. Telefone de contato: 
 

Nota: Retardatários poderão inscrever-se até o início da 1a. rodada, inclusive com pagamento 
em dinheiro no local, porém com emparceiramento só a partir da 2a. rodada. 

As inscrições podem ser pagas através das contas correntes a seguir descrita; 

Correntista: Vitor Campos Neves 
CPF: 101.541.297-12  
Banco do Brasil: (001); Agência: 0051-5 Conta Corrente: 27449-6  

Emparceiramento Swiss Manager 

Critérios de desempates:  
1. Confronto direto. 
2. Buchholz mediano com corte do pior resultado. 
3. Buchholz totais corrigido. 
4. Sonneborn-Berger. 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5. Maior número de vitórias.  

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. 

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 de rating FEXERJ, da Taça Eficiência e do Destaque do Ano! 

Maiores informações: 

Presidente CMX - Vitor Campos Neves 22*99206-9439 
Vice-Presidente CMX - Johan Lacerda 22* 99730-7298 
Diretor Tecnico CMX – Victor Boghi 22*99885-6487 

Como chegar: de onibus a partir da Rodoviária de Macaé. Pegar alguma das linha de onibus (o 
terminal de onibus urbano fica próximo a Rodoviária) Cavaleiros ou Lagoa e descer no ponto 
em frente a empresa BrasilCenter (logo após o McDonald’s) que é ao lado do Hotel Sheraton. 
Uma corrida de táxi da Rodoviária para o Hotel deve ser de aproximadamente R$ 20,00 e cerca 
de 10-15 minutos de duração. 

O Hotel fica em uma rua paralela a Rodovia Amaral Peixoto sendo de fácil localização.  

Na orla é possível encontrar uma variedade de restaurantes. Também há uma padaria e 
lanchonete próximos ao Hotel Sheraton. 

Macaé, 02 de dezembro de 2014. 
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