Campeonato

NOVA

popular I
2018

Realização: FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
apoio: ASA - Associação Scholem Aleichem

24de fevereiro
e 25
de 2018

R. São Clemente, 155 - Botafogo
Rio de Janeiro/RJ.

Premiação

Sistema de jogo:

Programação
congresso técnico:
1ª rodada:
2ª rodada:
3ª rodada:
4ª rodada:
5ª rodada:
6ª rodada:

ASA - Associação
scholem aleichem
de cultura e recreação

Suíço em seis rodadas
regido pelas regras da FIDE.

24/02 12:45H
24/02 13:00H
24/02 15:30H
24/02 18:00H
25/02 10:00H
25/02 13:30H
25/02 16:00H

1º lugar: troféu + R$ 500,00
2º lugar: Medalha + R$ 300,00
3º lugar: Medalha + R$ 200,00

Tempo de reflexão

Premiações não cumulativas com os
prêmios dos três primeiros colocados:

30min+30s por lance
no relógio digital; ou 1h em Final Acelerado (FA) no
relógio analógico. Preferência de utilização
pelo relógio digital.

Encerramento:
Após o término da última rodada

melhor classe A (acima de 1899): medalha
melhor classe b (1600-1899): medalha
melhor classe c (até 1599): medalha

obs.: Não haverá bye ausente

Inscrição
Federados: R$50,00 normal; R$40,00 se pago até o dia 16.02.2018.
Não federados: R$70,00 normal; R$60,00 se pago até o dia 16.02.2018.
PCD, S60, U18, FM e WFM: 50% de desconto nas respectivas taxas.
GM, WGM, IM e WIM: isentos.

Clique aqui
a inscrição pelo sympla é a única
forma válida de inscrição.
inscrições Impreterivelmente até o dia 23.02.2018 (sexta-feira)
Aberto a qualquer enxadrista regularmente
registrado na FEXERJ ou não (Art. 32 do RGCO).

A tolerância será de 30 minutos 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.
Qualquer objeto que possa emitir ruídos sonoros (como relógios de pulso, celulares, tablets, laptops e outros) deverá, durante a partida, permanecer desligado e
guardado na mochila ou em locais afastados do corpo, conforme determinado pelo árbitro. Se qualquer dispositivo produzir um som, o jogador perderá a partida.

