TORNEIO DE XADREZ

REGULAMENTO
1) Aberto aos jogadores federados e não federados com rating até 1899.
2) Organização: Alexandre de O Lima.
3) Local: Salão de Xadrez do Tijuca Tênis Clube (Entrada pela Rua Conde de
Bonfim).
4) Data: 02 e 03 de março de 2013.
5) Premiação: R$1.000,00
1º lugar geral: R$250,00 + troféu +
medalha

Melhor Classe C: R$100,00

2º lugar geral: R$150,00 + medalha

2º melhor Classe C: R$50,00

3º lugar geral: R$100,00 + medalha

3º melhor Classe C: R$50,00

4º lugar geral: R$50,00

Melhor Tijucano: R$50,00

5º lugar geral: R$50,00

Melhor veterano*: R$50,00

6º lugar geral: R$50,00

Melhor feminino: R$50,00

Os prêmios não serão cumulativos.
(*) Será considerado veterano quem tiver nascido até 31/12/1962.
6) Objetivos:
a. Promover o congraçamento entre os enxadristas;e
b. Permitir a movimentação do rating dos jogadores.

7) Programação:
Sábado (02/03)

Domingo (03/03)

13:00 – Congresso Técnico

10:00 – Início da quarta rodada

13:30 – Início da primeira rodada

13:30 – Início da quinta rodada

16:00 – Início da segunda rodada

16:00 – Início da sexta rodada

18:30 - Início da terceira rodada

18:15 – Encerramento e premiação

8) Ritmo: 60 minutos p/ cada jogador (vale rating Fexerj).
8.1) Tolerância: 30 minutos.
9) Inscrição
Valor da inscrição (até dia 01/março): R$20,00.
Valor da inscrição (02/março): R$25,00.
As inscrições serão feitas no BANCO DO BRASIL Ag 2448-1 CC 1107306-3
Alexandre de O Lima até o dia 01 de março.
A confirmação terá que ser com o envio do comprovante de depósito para o
e-mail: masterxadrezttc@gmail.com
10) Vagas: 64 disponíveis, seguindo ordem de confirmação por e-mail (até dia
01/mar) e ordem de chegada (02/mar).
Importante: No dia 02 de março, serão aceitas inscrições no local (R$25,00),
com a seguinte condição:
1) De 12:00 até 13:00 h – Jogador será emparceirado na 1ª rodada;
2) Após as 13:00 h – Jogador será emparceirado na 2ª rodada.
11) Material: Os jogadores deverão trazer peças e relógio em perfeito estado.
12) Programa: Será utilizado o programa Swiss Manager para a realização do
torneio e não caberá recurso contra o emparceiramento criado pelo programa.
13) Aceitação: A participação neste torneio implica na aceitação deste
regulamento.

14) Critério de desempate
Serão adotados os seguintes critérios de desempate:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Confronto direto
Milésimos Mediano
Milésimos
Sonneborg-Berger
Maior número de vitórias de Negras.

15) Árbitro: O árbitro do torneio será AF Carvalho.
16) Imagem: Os jogadores ao confirmarem participação neste evento cedem
gratuita e automaticamente os direitos de fotografia, vídeo e filmagem à
Organização, que poderá utilizá-las para fins de publicidade do torneio e outras
ações relacionadas ao xadrez. Qualquer pessoa previamente autorizada pela
arbitragem poderá filmar e fotografar.

