
 

 

 

REGIONAL DE NOVA IGUAÇU 2022 
Memorial Manoel Migueis 

 

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

AFLUX – ASSOCIAÇÃO FLUMINENSE DE XADREZ 

Diretor do torneio: Célio Antunes Pereira (celio3ap@yahoo.com.br) 

Arbitragem: AE Selmo Bastos Pinto (selmobastos83@gmail.com) 

AD Flavio Silva Almeida (flavioemx@gmail.com) 

Objetivos:  Desenvolver a prática do xadrez no Estado do Rio de Janeiro; 

 Apontar o campeão do torneio; 

 Promover a movimentação do Rating FEXERJ; 

 Contribuir para o cálculo da Taça Eficiência (Art. 38, IV do RGCO); 

 Contribuir para o Troféu Destaque (Art. 40 c/c Art. 38, IV do RGCO). 

Data: 27 a 28 de agosto de 2022. 

Local: Top Shopping de Nova Iguaçu – 3º Piso. Av. Governador Roberto Silveira, 540 - Centro 
- Nova Iguaçu/RJ - CEP: 26210-210. 

Ponto de referência: Próximo a Via Light, à altura da Rodoviária de Nova Iguaçu. 

Participação: Aberto a todos os enxadristas (federados ou não), independente de rating, sexo ou faixa 
etária. 

Premiação: Premiação Total: R$900,00 

 1º lugar – Troféu + R$350,00 

 2º lugar – Medalha + R$200,00 

 3º lugar – Medalha + R$150,00  

 Melhor Classe B – Medalha + R$50,00 

 Melhor Classe C – Medalha + R$50,00 

 Melhor Feminino – Medalha + R$50,00 

 Melhor da AFLUX – Medalha +R$50,00 

 Melhor não federado – Medalha 

 Melhor Sub-18 – Medalha 

 Melhor maior de 59 anos – Medalha 

Taxa de inscrição: Taxa de inscrição:  R$ 40,00  

Obs.: Menores de 18 anos, maiores de 60 inclusive, e jogadores titulados MF tem 
desconto de 50% na inscrição. MI e GM isentos. 

Prazo para 
inscrição: 

As inscrições se encerram no dia 26/08/2022 (sexta-feira). 
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Como se inscrever: 
 

Envie e-mail para celio3ap@yahoo.com.br ou mensagem de WhatsApp para o telefone 
(21) 99888-7393, contendo as seguintes informações:  
 

 Nome do torneio para o qual você está se inscrevendo; 

 Nome completo; 

 ID FEXERJ, Rating FEXERJ e clube (se o atleta for federado); 

 Data de nascimento; 

 Telefone de contato; 

 Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
 
As inscrições podem ser pagas através da conta corrente: 

Banco: ITAÚ (341) 

Agência: 3820 

Conta Corrente: 33627-3 

Favorecido: Célio Antunes Pereira 

CPF: 859.362.787-00 

Chave Pix: celio3ap@yahoo.com.br 

  

Sistema de jogo: Suíço em seis rodadas. 

Programação: Congresso Técnico: 27.08.2022 13:00h 

1ª rodada: 27.08.2022 13:30h 

2ª rodada: 27.08.2022 15:45h 

3ª rodada: 27.08.2022 17:30h 

4ª rodada: 28.08.2022 10:00h 

5ª rodada: 28.08.2022 14:00h 

6ª rodada: 28.08.2022 16:15h 

Encerramento: 28.08.2022 18:30h 

Obs.: Não haverá BYE ausente. 

Tempo de reflexão: 45 minutos + 15 segundos por partida para cada jogador. 

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

Critérios de 
desempate: 

1. Confronto direto 

2. Buchholz com corte do pior resultado 

3. Buchholz totais corrigido 

4. Sonneborn-Berger 

5. Maior número de vitórias (incluindo WO) 

6. Armageddon 

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

Sem a permissão do árbitro, um jogador está proibido de ter um telefone celular ou outros 
meios eletrônicos de comunicação no local de jogos, a menos que esteja completamente 
desligado. Se qualquer dispositivo produzir um som, o jogador perderá a partida. 
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Recursos: Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada.  

Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e pela direção do evento. 

Uso de imagem: Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e 
imagem para a utilização em toda a mídia impressa e eletrônica para a divulgação sem 
nenhum ônus e por prazo indeterminado. 

 


