REGIONAL DE ANGRA DOS REIS -2014
Realização

Apoio

Data: 6 e 7 de setembro de 2014.
Local: Sede Náutica do Club Municipal - Estrada do Contorno, 1761 – Angra dos Reis.
Objetivo: Fomentar a prática do Xadrez na Sede Náutica do Club Municipal e movimentar o
rating dos atletas participantes.
Participação: Qualquer enxadrista federado com a TAA em dia.
Diretor de Prova: André Kemper Baptista
Arbitragem: AE Selmo Bastos Pinto
Ritmo de Jogo: Suíço em 6 (seis) rodadas, com 60 min por jogador, em final acelerado.
Vale para cálculo de rating FEXERJ e da Taça Eficiência.
Critérios de Desempate: Confronto Direto, Buchholz Mediano, Buchholz Total, SonneborgBerger, maior número de vitórias.
Programação:
Sábado: 14h (1ª rodada), 16h15min (2ª rodada) e 18h30min (3ª rodada).

Domingo: 10h (4ª rodada), 13h30min (5ª rodada) e 16h (6ª rodada).
Premiação:
1º Lugar: Troféu + 50% da premiação
2º Lugar: Troféu + 30% da premiação
3º Lugar: Troféu + 20% da premiação
4º Lugar: Medalha
5º Lugar: Medalha
Melhor Classe “B”: Medalha
Melhor Classe “C”: Medalha
Melhor Atleta CMun: Troféu
Melhor Feminino: Troféu
Melhor Sub-14: Medalha
Melhor Sub-12: Medalha
Melhor Sub-10: Medalha
Melhor Sub-8: Medalha
Observações:
a) As premiações são cumulativas, salvo em relação aos três primeiros colocados.
b) As medalhas por categoria serão entregues, independente do número de participantes
na categoria.
c) Concorrem ao prêmio de melhor atleta do CMun os que, federados pelo clube,
utilizarem a camisa da equipe de xadrez em pelo menos um dos dias de competição.
d) A premiação corresponde a 50% do valor arrecadado a título de inscrições.

Taxa de Inscrição: R$ 30 (trinta reais). Isenções e descontos regulamentares.
Procedimento para inscrição: Depósito bancário, conforme dados abaixo e e-mail para
selmo_bastos@yahoo.com.br ou andrekemper@gmail.com, informando os dados do jogador.
Titular: ANDRÉ KEMPER BAPTISTA
Banco do Brasil
Agência 1580-6
Conta Corrente: 7316-4
CPF: 052.884.007-09

Hospedagem: Os jogadores e acompanhantes poderão se hospedar na própria sede do clube,
mediante prévia comunicação e pagamento referente à estada.
A diária, que vai de 12h de sábado ao término do torneio no domingo, é de R$ 120/pessoa. Dá
direito ao jantar de sábado e café e almoço no domingo. Como a maioria das pessoas só vai se
hospedar a partir de sábado, não teremos almoço no sábado. Se for de interesse, basta avisar
que providenciaremos o almoço e ele será cobrado à parte.

Para menores, se tiver menos de 6 anos não paga. Se tiver entre 6 e 12, paga a metade. Maior
de 12, paga normal. Exceto para o menor de seis anos, será providenciada uma cama extra.

Qualquer forma diversa precisa ser ajustada com a organização.

Para se hospedar, basta seguir os mesmos procedimentos de inscrição.
Contatos: Selmo Bastos (selmo_bastos@yahoo.com.br) – (21) 997-787-225 ou André Kemper
(andrekemper@gmail.com) – (21) 989-333-100.

Material: Os jogadores devem comparecer com jogos e relógios em perfeito estado de
funcionamento, para uso geral no torneio.

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.

Fotos do Local:

