CAMPEONATO ESTADUAL CLASSE “C” – 2017
Realização:

FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Apoio:

Hebraica Sociedade Cultural Esportiva e Recreativa – HSCER

Diretor do Torneio:

AA Ednilson Monteiro Rosas (ednilsonrosas@gmail.com)

Árbitro principal:

AI Marcelo Einhorn (marceloeinhorn@ig.com.br)

Participação:

Aberto a todos os enxadristas federados pela FEXERJ com rating até 1599.

Objetivos:








Data:

29 e 30 de julho de 2017

Local:

R. das Laranjeiras, 336 - Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22240-006

Como chegar:

Metrô: Saltar na Estação Largo do Machado e pegar a integração Cosme Velho.
Saltar na porta do clube.
Ônibus: Linhas que passam na R. das Laranjeiras: 117 (Troncal 07), 133, 422,
507, 580, 581, 583, 584. Jogadores que vem de Niterói, podem pegar o ônibus
751D (Charitas x Gávea). Nesse caso saltar antes do ônibus entrar na R. Soares
Cabral, próximo ao Instituto Nacional dos Surdos. A terceira opção é saltar na Rua
Pinheiro Machado, no ponto da Farmácia Pinheiro Machado ao lado do Viaduto,
e subir a pé a Rua das Laranjeiras (à esquerda). Nesse caso, as linhas que
passam na R. Pinheiro Machado são 109, 402, 404, 410, 456, 457, 474, 485 e
721D (Alcântara x Botafogo). A distância a ser percorrida a pé é de cerca de
1,5Km.

Premiação:

Troféu para o primeiro lugar; medalhas para os 2º e 3º lugares.
Os três primeiros colocados ganharão uma aula grátis (palestra) com um mestre
titulado pela FIDE.
O primeiro colocado no torneio ficará isento do pagamento da taxa de inscrição do
Campeonato Estadual de Mestres 2017 e, adicionalmente, do Campeonato
Carioca de 2017 ou do Campeonato do Interior 2017 (excetuando-se, em qualquer

Apontar o campeão do torneio;
Desenvolver a prática do xadrez no Estado do Rio de Janeiro;
Promover a movimentação do Rating FEXERJ;
Contribuir para o cálculo da Taça Eficiência e para o Troféu Destaque;
Classificar para o Campeonato Estadual de Mestres; e
Classificar para o Campeonato Carioca ou do Interior.

caso, o pagamento da taxa CBX).
Haverá o sorteio de um livro entre os jogadores que completarem 100% das
partidas.
Classificação:

Classifica para o Campeonato Estadual de Mestres 2017 todos os jogadores que
atingirem no mínimo 4,5 pontos.
Classifica para o Campeonato Carioca ou do Interior todos os jogadores que
atingirem no mínimo 3,5 pontos.

Taxa de inscrição:

R$40,00 (normal) / R$20,00 (para menores de idade até 18 anos, e maiores de 60
anos, inclusive).

Prazo para inscrição:

Impreterivelmente até o dia 27.07.2017. Não serão aceitas inscrições na data do
evento.

Como se inscrever:

As inscrições poderão realizadas em dinheiro, junto aos representantes da
diretoria da FEXERJ, ou através do link: INSCRIÇÃO ONLINE

Sistema de jogo:

Suíço em seis rodadas.

Tempo de reflexão:

60 minutos para cada jogador, com final acelerado.

Programação:

Critérios de desempate:

Congresso Técnico:
29.07.2017 12:45h
1ª rodada:
29.07.2017 13:00h
2ª rodada:
29.07.2017 15:30h
3ª rodada:
29.07.2017 18:00h
4ª rodada:
30.07.2017 10:00h
5ª rodada:
30.07.2017 13:30h
6ª rodada:
30.07.2017 16:00h
Encerramento:
30.07.2017 18:30h
 Confronto direto.
 Buchholz mediano com corte do pior resultado.
 Buchholz totais corrigido.
 Sonneborn-Berger.
 Maior número de vitórias.
 Armageddon.

Tolerância:

A tolerância será de 30 minutos após o momento em que o árbitro principal
anunciar o início da rodada.

Obs.:

Os jogadores devem comparecer com peças e relógios de xadrez em perfeito
estado de funcionamento.
De acordo com as regras da FIDE, é proibido o uso de celulares no salão de
jogos, devendo os mesmos permanecerem acondicionados em local separado
determinado pelo árbitro.

Recursos:

Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira
rodada. Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e pela direção do
evento.

Uso de imagem:

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.

