Realização: JCM Braga EVENTOS ME
APOIO: FEXERJ - Federação de xadrez do estado do rio de janeiro

Diretor do Torneio:

18 de NOVEMBRO DE 2017

Ednilson Rosas

Local: novotel santos dumont

Árbitro principal:

Av. Mal. Câmara, 300 - Centro, Rio de Janeiro - RJ, 20020-080

Sistema de jogo: Suíço em sete rodadas
(dependendo do número de participantes).

Carlos Carvalho

Inscrição

Tempo de reflexão: 20 minutos para cada jogador.

As inscrições deverão ser
feitas pelo site www.caarj.org.br (clicar no banner
Inscrições I Torneio Caarj de Xadrez), somente
até às 17:00h do dia 11 de novembro de 2017 (Sábado).
Para finalizar a inscrição cada participante deverá
levar dois quilos de alimentos não perecíveis no dia
da competição.

Programação Premiação
congresso técnico: 09:40h
1ª rodada: 10:00h
2ª rodada: 10:50h
3ª rodada: 11:30h
4ª rodada: 12:10h
5ª rodada: 13:10h
6ª rodada: 15:30h
7ª rodada: 16:10h

Campeão: Troféu e medalha
2º lugar: Troféu e medalha
3º Lugar: Troféu e medalha

oficina de
xadrez
Haverá uma Oficina de Xadrez,
em paralelo ao Torneio,
direcionado para os familiares
dos participantes onde um
Mestre estará disponível
para palestrar.

Em HIPÓTESE ALGUMA, haverá
inscrição fora do prazo oficial.
O torneio é aberto também ao público feminino.
Os atletas que porventura tiverem alguma dúvida ou
problema na hora da inscrição, deverão utilizar o
canal de atendimento inscricoes@fexerj.org.br,
disponível no site Sympla. Os atletas que
pedirem ajuda após às 17h do dia 11 de novembro sob
inscrição do evento, não terão direito a suporte.
A inscrição será efetivada após a
verificação dos dados do atleta após o envio do e-mail
de confirmação do site Sympla. É IMPRESCINDIVEL
a apresentação da carteira da OAB no caso de
inscrição para a categoria de Advogados/Estagiários.

Clique aqui

tolerância: A tolerância será de 1 HORA após o momento em que o árbitro principal anunciar o início da rodada.
Obs.:Os jogadores devem comparecer com peças e relógios de xadrez em perfeito estado de funcionamento. De acordo com as regras da FIDE, é proibido o uso de celulares no salão de jogos,
devendo os mesmos permanecerem acondicionados em local separado determinado pelo árbitro.

