
de março
de 2018

17 e 18

Campeonatos
estaduais

NOVA

apoio
CBMERJ – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do RJ

FABOM – Fundação de Apoio ao CBMERJ

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

Museu Histórico
do Corpo de Bombeiros 
Praça da República, 45 - Centro
Rio de Janeiro - RJ

Sistema de jogo:
Suíço em 5 rodadas (de 7 a 25 participantes)

ou 6 rodadas (26 ou mais participantes)
ou Schuring (de 5 a 6 participantes)

Tempo de reflexão
1h em Final Acelerado (FA).

Programação

congresso técnico: 17/03 13:15H
1ª rodada: 
2ª rodada: 
3ª rodada: 
4ª rodada: 
5ª rodada: 

Encerramento:
Após o término da última rodada

17/03 13:30H
17/03 15:45H
17/03 18:00H
18/03 10:00H

obs.: Não haverá bye ausente

17/03 12:30H

Premiação
troféus para os 3

primeiros primeiros
colocados no geral

e medalhas para o
melhor colocado

de cada categoria.

Inscrição

inscrições Impreterivelmente até o dia 15.03.2018 (quinta-feira)

Clique aqui

Aberto a qualquer enxadrista de acordo com a faixa de idade, sendo:
Pré-Mirim Absoluto – Nascidos em 2010 ou depois.

Mirim Absoluto – Nascidos em 2008 ou depois.
Infantil Absoluto – Nascidos em 2004 ou depois.

Infanto-Juvenil Absoluto – Nascidos em 2000 ou depois.

a inscrição pelo sympla é a única
forma válida de inscrição.

Obs.: Os jogadores devem comparecer com peças e relógios de xadrez em perfeito estado de funcionamento. 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.

Inscrição até 09/03/2018 : R$20,00
Inscrição até 15/03/2018 : R$30,00

6ª rodada: 
18/03 13:00H

Pré-Mirim Absoluto (Sub-08)
Mirim Absoluto (Sub-10)

Infantil Absoluto (Sub-12 a Sub-14) e
Infanto-Juvenil Absoluto (Sub-16 a Sub-18)

Visita guiada ao Museu
dos Bombeiros (opcional):

18/03 15:15H
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