Festival de Xadrez
Cidade Imperial 2014
Comemorando os 40 anos do Interzonal de Petrópolis de 1973
e os 35 anos do Clube de Xadrez de Petrópolis

Encontro com Mequinho
Mesa redonda sobre o Interzonal de 1973
21 de março, às 18:30h, na casa Stefan Zweig

Simultânea com o GM Henrique Mecking, o Mequinho,
22 de março, às 9h

Regional de Petrópolis
22 e 23 de março
Diretor do Torneio: Bruno Murtinho
Árbitro principal: AI Élcio Mourão
Árbitros auxiliares: Fillipe Fernandes e Matheus Correa
Objetivo: Apontar o campeão do torneio, desenvolver a prática de xadrez no estado do
Rio de Janeiro e promover a movimentação de rating FEXERJ.
Participação: Aberto a todos os enxadristas, federados e não federados.
Local: Petropolitano FootBall Club - Av. Roberto Silveira Nº 82 Centro Petrópolis/RJ
Sistema de jogo: Suíço em 6 rodadas pelo SM Swiss Manager
Tempo de reflexão: 60 minutos para cada jogador.
§ único – A tolerância de atraso é de 30 min após o árbitro principal anunciar o início da
rodada.
Vale para cálculo de rating FEXERJ, Taça Eficiência e Destaque do Ano
PREMIAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

1o lugar – Troféu + R$ 600
2o lugar – Troféu + R$ 400
3o lugar – Troféu + R$ 250
4o lugar – R$ 200
5o lugar – R$ 150
6o lugar – R$ 100
7o lugar – R$ 100
8o lugar – R$ 60

•
•
•
•
•
•
•

9o lugar – R$ 60
10o lugar – R$ 60
Melhor Classe B – Troféu + R$ 130
Melhor Classe C – Troféu + R$ 130
Melhor Feminino – Troféu + R$ 130
Melhor Petropolitano* – Troféu + R$ 130
Melhor sub 18 – Troféu + Livro

As premiações por categoria não são cumulativas.
São necessários pelo menos três inscritos em cada uma delas.
*Para concorrer ao prêmio de melhor petropolitano é preciso estar filiado ao CXP.

Programação:
22/03/2014 – Sábado
• 13:30 h – Abertura
• 14:00 h – 1ª Rodada
• 16:30 h – 2ª Rodada
• 19:00 h – 3ª Rodada

23/03/2014 – Domingo
•
10:00 h – 4ª Rodada
•
13:30 h – 5ª Rodada
•
16:00 h – 6ª Rodada
•
18:30 h Encerramento e premiação

Inscrições:
Encerra-se dia 21 de Março de 2014 às 22:00 horas.
Nota: Retardatários poderão inscrever-se até o início da 1 a rodada, inclusive com pagamento
em dinheiro no local, porém com multa de 50% e emparceiramento só a partir da 2a rodada.

Valores: R$ 30,00, Menores de 18 anos ou maiores de 60 anos: R$ 15,00, Nãofederados: R$ 45, Menores de 18 anos ou maiores de 60 anos não-federados: R$ 22,50
(Os atletas federados devem estar com sua TAA em dia).

As inscrições poderão ser feitas por:
•
Depósito em nome do Clube de Xadrez de Petrópolis (Banco Bradesco Ag. 3403 /
cc 040875-1) e no mesmo prazo, os jogadores inscritos devem enviar e-mail com o
comprovante de depósito, nome completo, celular, e-mail, ID e Rating FEXERJ para
cxp@xadrezpetropolis.org ou;
•
Pessoalmente na Ótica Santa Helena (Rua Paulo Barbosa 125, loja 3).
•
Isentos: GM, MI, WGI, WMI e 50% de desconto para MF.
Critérios de desempates:
1.
Confronto direto
2.
Buchholz Mediano (com corte do pior resultado)
3.
Buchholz Totais.
4.
Sonneborg-Berger.
5.
Maior número de vitórias.
Material: Os jogadores devem comparecer com peças e relógios de xadrez em perfeito
estado de funcionamento.
Celular: Sem a permissão do árbitro, é proibido os jogadores ter um telefone celular ou
outros meios eletrônicos de comunicação no local de jogos, a menos que esteja
completamente desligado. Se qualquer dispositivo produzir um som, o jogador perderá o
jogo. O oponente deverá vencer. Mas se o oponente não puder vencer por qualquer série
de lances legais, seu escore deverá ser um empate.
Recursos: Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da 1 a
rodada.
Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e direção do evento.
Mais informações: cxp@xadrezpetropolis.org ou (24) 98832-2580
Realização:

Apoio:

