
1°Summer Chess Festival

Realização: CFCSN – CLUBE DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL

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

Diretores do
torneio:

Leandro Nascimento
Carlos Frederico Pacheco Serrão
José Cordeiro da Silva

Arbitragem: AI Marcelo Einhorn
AA William Wancler

Objetivos: ▪ Desenvolver a prática do xadrez no Estado do Rio de Janeiro;
▪ Apontar os campeões do torneio;
▪ Promover a movimentação do Rating FEXERJ;
▪ Fomentar  a intelectualidade através da difusão de um esporte mental.

Data: 04 e 05 de Março de 2023

Local:
Clube dos Funcionários da CSN
Rua 90 s/n, Vila Santa Cecília, Volta Redonda- RJ

Participação: Aberto a qualquer enxadrista regularmente registrado na FEXERJ ou não.

Taxa de
inscrição:

R$ 50,00
Terão direito a 50% de desconto na respectiva taxa de inscrição acima:

▪ Estudantes colegiais e universitários
▪ Idosos com 60 anos ou mais.

Obs: Fica R$ 30,00 a taxa de inscrição normal  até 08/02/2023
Credenciamento de acompanhantes e ou espectadores: R$ 20,00

Prazo para
inscrição:

Impreterivelmente até o dia 28.02.2023 (terça-feira).

Como se
inscrever:

A pré-inscrição deverá ser realizada através dos contatos:
● 24992489506- Leandro Nascimento
● 24981723299- William Wancler

Após a pré-inscrição, transferir o respectivo valor supracitado para a chave pix Email
leochess086@gmail.com ou efetivar o pagamento presencialmente até a data limite.

Sistema de
jogo:

Suíço em seis rodadas, com o uso do programa Swiss Manager.

mailto:leochess086@gmail.com


Programação:

Congresso Técnico: 04.03.2023 09:30h

1ª rodada: 04.03.2023 10:00h

2ª rodada: 04.03.2023 13:30h

3ª rodada: 04.03.2023 16:00h

4ª rodada: 05.03.2023 10:00h

5ª rodada: 05.03.2023 13:30h

6ª rodada: 05.03.2023 16:00h

Encerramento: Após o término da última rodada.
Obs.: Não haverá BYE ausente.

Tempo de
reflexão:

45min+15s por lance, no relógio digital; ou 1h em Final Acelerado (FA) no relógio
analógico. Preferência de utilização pelo relógio digital.

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 corrigidos

4. Sonneborn-Berger

5. Maior número de vitórias (incluindo WO)

6. Armageddon

Premiação:

1º, 2° e 3° lugar Absoluto Troféu

1° S60, do U08 ao U18 e Feminina Troféu

2ª e 3º Melhores do U08 ao U18 e Feminina Medalhas

Melhor Partida x MI Diego di Berardino Troféu

Obs: Um mesmo atleta pode acumular
premiações.



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

▪ Qualquer aparelho eletrônico (como relógios de pulso, celulares,
smartwatches, 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.

▪ É expressamente proibido o ingresso e permanência nas dependências
do local do evento com vestimenta e acessórios (mochila, broche ou pin,
adesivo, máscaras, bandeiras, etc.) alusivos a qualquer ideologia
política. A arbitragem poderá advertir os infratores durante a competição
conforme o Art. 12.9 as Leis da FIDE.

Recursos: ▪ Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da
primeira rodada.

▪ Não serão aceitos recursos contra decisões do árbitro no final acelerado.
▪ 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 e
transmissão do evento sem nenhum ônus e por prazo indeterminado.


