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Circuito de Rápidas FEXERJ 

Objetivo: Apontar o campeão do torneio, desenvolver a prática de xadrez e aumentar 
o  

intercâmbio entre os enxadristas e clubes do Estado do Rio de Janeiro. 

Participação: Aberto a todos os enxadristas, federados e não federados.  

Local: SESC Três Rios – Avenida Nelson Viana 327, Centro. 

Datas: 20 de Setembro de 2014. (Sábado) 

Sistema de jogo: Suíço em 6 rodadas , utilizando o Swiss Manager. 

Tempo de reflexão: 21 min. KO por partida para cada jogador. 

§ único – A tolerância de atraso será de 10 min. após o momento em que o árbitro  

principal anunciar o início da rodada. 

Material: O jogador deverá trazer  relógio em perfeito estado de  

Funcionamento, não é necessário trazer peças e tabuleiros. 

Programação: 

Congresso Técnico Dia 20/09  13:00  

1ª Rodada   13:10   

2ª Rodada   14:00  

3ª Rodada   14:50 

4ª Rodada  15:40 

5ª Rodada  16:30 

6ª Rodada 17:20  

!
Premiação:Para a premiação será destinado 70% do valor arrecadado sendo: 



• 1o. Lugar: Troféu + 30%  

• 2o. Lugar: Troféu + 20% -  

• 3o. Lugar: Troféu + 10% 

Melhor Classe B: Medalha + 5% 

Melhor Classe C: Medalha + 5% 

!
!
Taxa de inscrição: R$ 20,00  • Isentos: GM, MI, WGM, WMI.  

• Sub-18 , Maiores de 60 anos e MF com 50%. 

As inscrições poderão ser feitas pelo e-mail cxtr@bol.com.br  e pode ser feito o 
pagamento no local antes da 1ª rodada. 

* Não serão aceitos recursos contra esse regulamento após o início da 1ª rodada. 

**Será atribuída a seguinte pontuação: 15, 12, 10, 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03 pontos  

(do 1º ao 10º colocado respectivamente) e 02 pontos para aqueles que jogarem pelo  

menos 50% das partidas. O campeão de cada etapa terá um desconto de 50% na  

etapa final e o campeão geral do circuito será isento na etapa final, sendo direitos  

intransferíveis. 

Eventos Paralelos: 

No Domingo dia 21 será realizado a 3ª Etapa da Corrida do Grandes Mestres, evento 
de xadrez Relâmpago (5 minutos para cada jogador em relógio analógico e 3 minutos 
com incremento de 2 segundos por lance em relógio digital) que homenageará o GM 
Seirawan , serão 6 rodadas e o campeão receberá um livro deste jogador e também 
será sorteado um outro livro entre todos que jogarem todas as rodadas (os livros são 
usados, mas em ótimo estado de conservação) , o torneio tem taxa de R$10,00 por 
atleta. O Horário da 1ª rodada será 10:00. 

Churrascão do CXTR 

Após o torneio de xadrez relâmpago teremos um churrasco de confraternização ao 
custo de R$15,00 por pessoa com direito a carne (acompanhamento de farofa e 
vinagrete), as bebidas são vendidas a parte na lanchonete do Sesc. Teremos também, 
futebol na quadra pequena do Sesc (a quadra grande estará sendo utilizada por shows 
no Sesc, aos que interessarem haverá show no sábado a noite 20 horas do cantor 
Geraldo Azevedo a apenas R$10,00, é preciso comprar ingressos com antecedência).
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