Campeonato

estadual S65
de veteranos

2017

Realização: FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
apoio:
CXG – Clube de xadrez guanabara

27 de novembro à 01 de dezembro de 2017
Local: Clube de Xadrez Guanabara
Av. Churchill, 109 Sl. 101 – Centro, Rio de Janeiro – RJ.

Diretor do Torneio:
angelo bil ramos
angelobil@globo.com

Árbitro principal:
AA Marcos Luciano Martins Pereira

legionnaire.pereira@hotmail.com

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

Tempo de reflexão:1 hora para cada jogador
com bônus de 30 segundos por lance.

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

27/11 17:00H
27/11 17:30h
28/11 17:30h
29/11 17:30h
30/11 17:30h
01/11 17:30h

Encerramento:
Após o término da última rodada

Premiação
1º lugar: Troféu + inscrição gratuita
no Estadual Absoluto
2º lugar: Medalha
3º lugar: Medalha
obs.: A gratuidade da inscrição no
Estadual Absoluto é em caráter
pessoal e intransferível.

Inscrição

R$40,00
R$20,00
isento

(normal)

(inclusive, FM, WFM, CM e WCM)

(GM, WGM, IM e WIM).

Ao pagar a taxa, observe que não há isenção para a faixa de
jogadores de 60 anos ou mais, por se tratar de torneio exclusivo
para jogadores veteranos. Pagamentos em valor abaixo do que o
correto, deverão ser regularizados até o dia do início do torneio.
inscrições Impreterivelmente até o dia 24.11.2017 (sexta-feira),

obs.: Não haverá bye ausente

as inscrições, todavia, estão limitadas aos primeiros 24 participantes

consulte o regulamento completo
e as instruções para inscrição
NOVA

Clique aqui

A tolerância será de 45 minutos após o momento em que o árbitro principal anunciar o início da rodada.
Obs.:Os jogadores não precisam trazer peças e relógios de xadrez, que serão emprestados pelo Clube de Xadrez Guanabara. é proibido o uso de celulares no salão de jogos,
devendo os mesmos permanecerem acondicionados em local separado determinado pelo árbitro.

