
 

   

 
 

Regional de Trajano de Moraes 2013 

Realização: FEXERJ - Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro, e 

Trajano. 

Diretor do Torneio: Nilton César Riguetti 

Árbitro principal: AI Elcio C. Mourão 

Objetivo: Apontar o campeão do torneio, desenvolver a prática de xadrez no estado 

do Rio de Janeiro e promover a movimentação de rating FEXERJ. 

Data – 26 e 27 de outubro de 2013. 

Participação – Aberto a todos os enxadristas federados  e não federados. 

Local - Escola Alfredo Lopes Martins - Centro - (Praça Nilo Peçanha) – Trajano de Moraes – RJ.  

Sistema de jogo - Suíço em seis rodadas. . 

Tempo de reflexão – 60 minutos KO para cada jogador. 

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

Vale para cálculo de rating FEXERJ. 

Vale para cálculo da Taça Eficiência. 

Premiação:  

Será baseada na arrecadação de inscrições. Utilizaremos 50% da arrecadação para 
premiação, distribuindo esse valor da seguinte forma: 

Premiação: 

• Campeão – Troféu + 25% das inscrições em dinheiro; 
• Vice-Campeão – Troféu + 15% das inscrições em dinheiro; 
• Terceiro colocado – Troféu + 10% das inscrições em dinheiro; 
• Quarto colocado – Medalha; 
• Quinto colocado – Medalha; 

 

 



 

Programação: 

 

Sábado 26 de outubro. Domingo 27 de outubro. 

12:30 h .- Congresso Técnico. 

13:00 h.  Primeira rodada. 
10:00 h. - Quarta rodada. 

15:30h. - Segunda rodada. 13:30 h. - Quinta rodada. 

18:00 h.- Terceira rodada. 

16:00 h.-   Sexta Rodada. 

18:15 h. -  Encerramento e 
Premiação. 

 

                       Requisitos para poder participar do campeonato: 

 NÃO É PRECISO ESTAR COM A TAXA ANUAL DE ATLETA (TAA) QUITADA! 

• Pagar a inscrição do torneio. 
• Taxa de inscrição – R$30,00  
•  Inscrição de menor de 14 anos: R$ 15,00. 
• Inscrição de veteranos (nascidos em 1953 ou antes)  RS15,00  
• Como forma de incentivo para os atletas federados por Trajano ou residentes em 

Trajano as taxas serão as seguintes: 
• Taxa de inscrição – R$10,00  
•  Inscrição de menor de 14 anos: R$ 5,00. 
• Inscrição de veteranos (nascidos em 1953 ou antes) RS5,00  
• O prazo para inscrição encerra-se dia 24 de outubro 2013 às 18:00 horas.  

Formas de pagamento.  

1 - Via depósito (ou por doc) em conta corrente: 

1.1 - 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. 

1.2 - Do Banco HSBC (399) - Alberto Pinheiro Mascarenhas - CPF  552.705.227-72 
ag. 0316  Conta Corrente 33956-45 
 
1.3 - Do Banco Santander (033) - Alberto Pinheiro Mascarenhas - CPF  552.705.227-72 
ag. 3271 Conta Corrente 01000251-4 



Para os depósitos no SICOOB, SANTANDER ou HSBC, enviar comprovante para 
email :  
<presidentefexerj2012.2015@gmail.com>,  Sr. Alberto Mascarenhas.  

As inscrições só poderão ser feitas antecipadamente através de depósito bancário. 

 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. 

CELULAR: Sem a permissão do árbitro um 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. 

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. 

           Maiores informações:  

           Nilton César Riguetti - niltonriguetti@yahoo.com.br 

           Alberto Mascarenhas  -  <presidentefexerj2012.2015@gmail.com> ou cel. 21-9801-4052 

           Informações sobre hotéis  e pousadas:   

           http://trajanodemoraes.rj.gov.br/hoteis-e-pousadas/ 

 

 

 


