II CAMPEONATO ESTUDANTIL DE XADREZ RÁPIDO.
REGULAMENTO
O II Campeonato Estudantil de Xadrez Rápido, ocorrerá no dia 19 de agosto de 2017, nas
dependências da Fundação Municipal de Esportes, na Rua dos Goitacazes, 499, Turf Club, Campos dos
Goytacazes.
As partidas de “Xadrez Rápido” terão tempo máximo total de 30 minutos, sendo 15 minutos para
cada jogador. Caso o número de mesas ultrapasse o número de relógios disponíveis, o relógio será
disponibilizado inicialmente para as primeiras mesas e seguirá para as demais conforme o término das
partidas, sempre dividindo o tempo restante igualmente entre os 02 participantes e tendo como marco inicial
o horário de princípio das partidas por etapa. No caso de os participantes jogarem os 30 minutos (15 minutos
de cada) sem relógio e a partida não atinja seu término, será considerada a partida como empatada.
Premiação por Categoria: O 1º maior pontuador ao final de todas as etapas, sagrará-se campeão da
categoria. O 2º e 3º maiores pontuadores serão vice-campeão e 3º lugar, respectivamente.
Premiação Melhor Escola: A 1ª escola maior pontuadora em relação as demais ao final de todas as
etapas, sagrará-se Campeã geral. A 2ª e 3ª maiores pontuadoras serão vice-campeã e 3º lugar,
respectivamente.
Premiação “Melhor Feminino”: A participante de maior pontuação frente às demais participantes da
mesma categoria, será considerada melhor feminino.
Poderão participar do Campeonato, estudantes do primeiro e segundo segmento do Ensino
Fundamental e estudantes do Ensino Médio, da rede Municipal, Estadual e Privada de Ensino, divididos nas
seguintes categorias:
Sub 10
Pré – mirim
Atletas com até 9 anos na data da competição.
Sub 12
Mirim
Atletas com 10 e 11 anos na data da competição.
Sub 14
Infantil
Atletas com 12 e 13 anos na data da competição.
Sub 16
Cadete
Atletas com 14 e 15 anos na data da competição.
Sub 18
Juvenil
Atletas com 16 e 17 anos na data da competição.
ATENÇÃO.: Os participantes do Campeonato deverão chegar, IMPRETERIVELMENTE, até às 13h15min,
para confirmação da presença e emparceiramento das duplas. Após este horário a participação na
rodada não é garantida, pois ficará sujeita a disponibilidade de oponente.
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Obs 1.: Os responsáveis deverão buscar os atletas logo ao final da premiação. Não contaremos com
recreadores.
Obs 2.: Os atletas deverão usar uniforme escolar, sob pena de não identificação como estudante, condição
fundamental à participação deste torneio.
Obs 3.: Não será permitido o uso de celulares ou outros eletrônicos durante as partidas, sob pena de
desclassificação.
Obs 4.: Os troféus não são cumulativos. Na ocasião de vitória em duas categorias, permanecerá a de maior
número de participantes vencidos.
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II CAMPEONATO ESTUDANTIL DE XADREZ RÁPIDO.
FICHA DE INSCRIÇÃO:
Srs. Pais e/ou Responsáveis
Comunicamos aos responsáveis, os dados informativos do II Campeonato Estudantil de Xadrez
Rápido, a fim de que haja sua autorização para a participação do aluno abaixo citado neste evento.
Data: 19/ 08 /2017
Local: Fundação Municipal de Esportes, na Rua dos Goitacazes (antiga Rua do Gás), 499, Turf Club, Campos
dos Goytacazes.
Horário: 10h às 12h com retorno de 13h às 17h30min.
Taxa de inscrição: Gratuito
Traje: Uniforme completo da escola

IMPORTANTE!
 Os interessados em participar deverão devolver a ficha de inscrição e autorização
devidamente preenchida IMPRETERIVELMENTE até 15 / 08 / 2017.
 AS INSCRIÇÕES ENTREGUES APÓS ESTE PRAZO NÃO SERÃO COMPUTADAS.
Demais dúvidas poderão ser esclarecidas na página da Academia de Xadrez de Campos.

✄

✄

Atenciosamente,
Coordenação do II Campeonato Estudantil de Xadrez Rápido.
✄

✄
FICHA DE INSCRIÇÃO E AUTORIZAÇÃO
Eu,

,

responsável

pelo(a)

aluno(a)
,

nascido em

/

/

ano do Ensino

, estudante da Escola

no

, autorizo a sua inscrição para participar do II Campeonato

Estudantil de Xadrez Rápido, a realizar-se em 19/08/2017, na Sede da Fundação Municipal de Esportes
– Campos dos Goytacazes. Autorizo também por meio desta, o uso de sua imagem para as finalidades
legítimas (TVs, jornais, revistas, vídeos, internet, etc.).
Campos dos Goytacazes,

de

de 2017.

Assinatura e telefone do responsável
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