
 

 

 

 

Realização: FEXERJ – Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro e Clube de Xadrez de Três Rios (C XTR). 
Diretores do Torneio: Leandro Henrique Conti de Fre itas e Patrick Monnerat 
Árbitro Principal: AF Marcelo Einhorn 
 

Objetivos:   
• Apontar os Campeões Estaduais absoluto e feminino nas categorias sub08, sub10, sub12 e sub14 de 2015. 
• Desenvolver a prática de xadrez no estado do Rio de Janeiro, auxiliando no processo de massificação do 

desporto. 
• Promover a movimentação de rating FEXERJ. 

 
Participação:  Aberto aos enxadristas federados e não federados à FEXERJ (neste caso não pode ser federado na CBX 
por outra UF), em suas respectivas categorias: 
 
Categoria sub08 (nascidos em 2007 e em diante), naipes absoluto e feminino. 
Categoria sub10 (nascidos em 2005 e 2006), naipes absoluto e feminino. 
Categoria sub12 (nascidos em 2003 e 2004), naipes absoluto e feminino. 
Categoria sub14 (nascidos em 2001 e 2002), naipes absoluto e feminino. 
 
Para formação de cada torneio é necessário pelo menos 5 enxadristas em cada categoria. Sem este número mínimo 
poderão ser aglutinados os naipes absoluto e feminino ou mesmo de diferentes idades de acordo com a organização do 
evento. A premiação também poderá ser realizada em separado por naipe dentro da categoria realizada. 
 
Local:   Rua Duque de Caxias 370. Centro Três Rios - RJ , 
 

Datas:  07 e 08 de março de 2015. 
 
Sistema de jogo:  Round Robin em 5 ou 7 Rodadas (de 5 a 8 participantes) ou  Suíço em 6 rodadas (mais de 8 
participantes). 
 
Tempo de reflexão:  60 minutos FA por partida para cada jogador. 
§ único – A tolerância de atraso será de 30 min. após o momento em que o árbitro principal anunciar o início da rodada. 
 
Programação: 
Sábado  07/03 
13:00- Abertura e Congresso técnico 
13:30- Primeira rodada 
16:00- Segunda rodada 
18 30- Terceira rodada 
  
Domingo  08/03 
10:00- Quarta rodada 
13:30- Quinta Rodada 
16:00- Sexta Rodada 
18:30 – Encerramento e Premiação 

 



Premiação: 
Troféu para os campeões de cada categoria e medalhas para o 2º e 3º colocados. 
 
Inscrição: 
Federados: R$20,00, não  é necessário estar com a TAA  quitada. 
Não federados: R$ 30,00 
 
O prazo para inscrição encerra-se no dia 05 de març o (quinta feira) de 2015, às 20h. 
 
No mesmo prazo:  
Os jogadores inscritos devem enviar e-mail para:  
secretariafexerj2015.2018@gmail.com com cópia para marceloeinhorn@ig.com.br e leandro@ligax.com.br 
 
Nome Completo e ID, Clube e Rating FEXERJ -  Federados 
Data de Nascimento (necessário levar documento comprovando a idade) - Não federados 
 
As inscrições podem ser pagas através da conta corr ente: 
Correntista: Leandro Henrique Conti de Freitas 
Banco Itaú 
Agência: 3163 
Conta Corrente: 28281-1 
 
Critérios de desempates: 

1. Confronto direto. 
2. Buchholz com corte do pior resultado. 
3. Buchholz totais corrigidos. 
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. 
Anotação: Obrigatória para as categorias 10,12 e 14. 
 
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. 
 
Vale para cálculo de rating FEXERJ, da Taça Eficiên cia e do Destaque do Ano! 
 
 
Maiores informações:  

• Marcelo Einhorn (marceloeinhorn@ig.com.br, 21-99602-8318). 
• Patrick Monnerat (patrick.monnerat@bol.com.br , 24-98113-0353) 
• Leandro Conti (leandro@ligax.com.br, 32 8888-8189) 

 
 
“Ninguém é melhor do que todos nós juntos!’ 
AI Elcio Mourão 
Presidente FEXERJ 2015-2018 

 



 


