CAMPEONATO MACAENSE DE XADREZ
Apoio:
FESPORTUR – FUNDAÇÃO DE ESPORTE TURISMO DE MACAÉ
PREFEITURA DE MACAÉ
PROJETO CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS
RESTAURANTE PICANHA DO ZÉ
SUPLIMAR PAPELARIA
Data:
14 e 15 de Setembro de 2013.
Local:
GINASIO POLIESPORTIVO DE MACAÉ
Premiação:
Não cumulativa.
Primeiro Lugar
Segundo Lugar
Terceiro Lugar
Melhor Macaense

Troféu + 40% das Inscrições
Troféu + 20% das Inscrições
Troféu + 10% das Inscrições
Medalha +10% das Inscrições

Melhor Feminino

Medalha

Melhor Sub 16

Medalha

Obs.; 20% das inscrições do evento ficarão para o clube adquirir mais relógios.
Objetivo:
O torneio tem como objetivo divulgar a prática do jogo/arte/ciência/esporte do xadrez,
atraindo mais interessados e para definir os melhores colocados no circuito macaense de
xadrez pensado.
Participação:
Aberto a toda comunidade enxadrística
Diretor de prova:
Vitor Neves (22) 9206-9439 e (22)8101-7765
Arbitragem:
Momentaneamente Indefinido
Ritmo de jogo:
Suíço em 6 rodadas, com 60 minutos para cada jogador, e em final acelerado (nocaute).
Critérios de desempate:
1- Confronto direto
2- Buchholz Mediano (com corte do pior resultado)
3- Buchholz Totais
4- Sonneborg-Berger

5- Maior número de vitórias
Programação:
Quinta - feira 12/setembro – 18:00 – Encerramento das inscrições
Sábado 14 as 13:30h – Abertura, confirmações, emparceiramento
Sábado 14/Setembro
14:00 Primeira rodada

Domingo 15/Setembro
10:00 - Quarta rodada
13:30 - Quinta rodada

16:30 - Segunda rodada
19:00- Terceira rodada

16:00 – Sexta rodada
18:00 – Premiação e encerramento

Taxa e local de Inscrição:
R$ 25,00
Menores de 18 anos– R$ 10,00
No Restaurante Picanha do Zé Av.: Atlântica 2670 Cavaleiros ou na Suprimar Papelaria
João do Patrocínio, 43, Lj 1, Riviera Fluminense( Atrás do Mac Donald).
As inscrições também poderão ser pagas através de depósito nas seguintes contas:
ITAÚ
agência. 6242
Cc.14516-4
Nome de Vitor Campos Neves,
CPF 101.541.297-12.
Banco: SICOOB (756)
Agência: 4405
Conta Corrente: 862-1
Correntista: Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ: 29.511.789/0001-27

Confirmar deposito por e-mail para: clubemacaensedexadrez@hotmail.com com
copia para vitornevs@hotmail.comaté quinta feira dia 13 de Setembro ,informando:
Nome, data de nascimento, telefone de contato e rating ou classe (se tiver).
Material:
Os jogadores devem comparecer com relógios em perfeito estado de funcionamento,
para uso geral no torneio. Se caso o atleta não possua material deverá informar
previamente a direção do torneio.

CELULAR: Sem a permissão do árbitro o jogador está proibido de ter um telefone
celular ou outros meios eletrônicos de comunicação no local de jogos, a menos que
esteja completamente desligado. Se qualquer dispositivo produz um som, o jogador
perderá o jogo. O oponente deverá vencer. No entanto, se o oponente não pode
vencer o jogo por qualquer série de lances legais, seu escore deverá ser um empate.
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.

Direitos de imagem:
Os participantes e o público presente no local autorizam e cedem o direito de uso de seu
nome, voz e imagem para utilização em toda a mídia impressa e eletrônica, e para a
divulgação do evento sem nenhum ônus e por prazo indeterminado.

