
Realização:  FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
APOIO: TTC – Tijuca Tênis Clube

Diretor do Torneio:
Reynaldo Soares Velloso 
reynaldovelloso@gmail.com
 
Árbitro principal:
AF Eduardo Arruda da Gama de Azevedo Cunha 
eagacunhaxadrez@gmail.com

07 E 08 de outubro DE 2017
Local: Tijuca tênis clube
R. Conde de Bonfim, 451 – Tijuca – Rio de Janeiro – RJ

Programação
07/10/2017 12:30hcongresso técnico: 
07/10/2017 13:00h1ª rodada: 
07/10/2017 15:40h2ª rodada: 
07/10/2017 18:20h3ª rodada: 
08/10/2017 10:00h4ª rodada: 
08/10/2017 13:20h5ª rodada: 
08/10/2017 16:00h6ª rodada: 

Encerramento:
Após o término da 6ª rodada

Premiação
1º lugar: Medalha + R$300,00 +
inscrição gratuita no Estadual Absoluto

Medalha + R$200,002º lugar: 
Medalha + R$100,003º lugar: 
MedalhaMelhor B: 
MedalhaMelhor C: 

MedalhaMelhor Feminino: 
MedalhaMelhor Veterano: 

MedalhaMelhor Sub-16: 

Inscrição

Prazo de inscrição: dia 05/10/2017

Sistema de jogo: Suíço em seis rodadas,
regido pelas regras da FIDE.

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.

A tolerância será de 30 minutos após o momento em que o árbitro principal anunciar o início da rodada.

Clique aqui

Campeonato

ABSOLUTO 2017

consulte o regulamento completo
e as instruções para inscrição

Tempo de reflexão: 45 minutos para cada jogador com
bônus de 15 segundos por lance, no relógio digital (45'+15”)

caso não tenha disponível relógio digital, 1h em FA para cada jogador, no relógio analógico. A preferência de utilização será a
do relógio digital. Após o início da rodada, o relógio poderá ser substituído, mas o controle de tempo não poderá ser modificado.

R$40,00
(normal)

R$20,00
(até 18 anos inclusive, e maiores de 60 anos, inclusive,

FM, WFM, CM e WCM)

Isento
(GM, WGM, IM e WIM).

Inscrições limitadas até 70 participantes

A gratuidade da inscrição no Estadual Absoluto é em caráter pessoal e intransferível.

mailto:reynaldovelloso@gmail.com
mailto:reynaldovelloso@gmail.com
mailto:eagacunhaxadrez@gmail.com
mailto:eagacunhaxadrez@gmail.com
https://www.sympla.com.br/campeonato-carioca-absoluto-2017__194728
https://www.sympla.com.br/campeonato-carioca-absoluto-2017__194728
https://www.sympla.com.br/campeonato-carioca-absoluto-2017__194728

