
apoio: ALEX – Associação Leopoldinense de Xadrez

Diretor do Torneio:
Alberto Pinheiro Mascarenhas
 

Árbitro principal:
não definido

04 e 05 de novembro DE 2017
Local: Associação Leopoldinense de Xadrez
Rua Álvaro Alvim, 48 Sl. 905 – Cinelândia, Rio de Janeiro – RJ.

Programação
congresso técnico: 

04/11 13:00h1ª rodada: 
2ª rodada: 
3ª rodada: 
4ª rodada: 
5ª rodada: 

Encerramento:
Após o término da 6ª rodada

Premiação

Inscrição

inscrições Impreterivelmente até o dia 02.11.2017 (quinta-feira).
As inscrições serão encerradas se for atingido o total de 50
participantes, consideradas as listas de inscritos de ambos os
C a m p e o n a t o s  E s t a d u a i s  S e n i o r  S 5 0  e  F e m i n i n o .

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

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.

Campeonato
estadual
feminino

2017

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

R$20,00   (até 18 anos, inclusive,
e maiores de 60 anos, inclusive, FM, WFM, CM e WCM)

1º lugar: Troféu + inscrição gratuita
no Estadual Absoluto + Aula grátis com
um mestre titulado pela FIDE

2º lugar: Medalha + Aula grátis com um
mestre titulado pela FIDE

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

04/11 15:40h
04/11 18:20h
05/11 10:00h
05/11 13:20h

6ª rodada: 05/11 16:00h

R$40,00   (normal)

obs.: Não haverá bye ausente

Realização: FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

amasca@globo.com 

isenta (GM, WGM, IM e WIM). o clube Organizador (ALEX) 

poderá inscrever uma participante gratuitamente.

04/11 12:30H

3º lugar: Medalha + Aula grátis com um
mestre titulado pela FIDE

NOVA

Clique aqui

consulte o regulamento completo
e as instruções para inscrição

Obs.:Não é necessário levar peças e relógios, que serão emprestados pelo clube organizador (ALEX). é proibido o uso de celulares no salão de jogos,
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