CAMPEONATO

ESTADUAL

SUB-16, SUB-18 e SUB-20

2017

Realização: FEXERJ – FEDERAÇÃO DE XADREZ DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
apoio:
AABB:Rio – Associação Atlética Banco do Brasil

25 e 26 de novembro de 2017
Local: Associação Atlética Banco do Brasil
Av. Borges de Medeiros, 829 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ

Diretor do Torneio:
Wagner Peixoto Guimarães
mfwagnerpeixoto@gmail.com

Árbitro principal:
AE Selmo Bastos Pinto
selmo_bastos@yahoo.com.br

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

Tempo
de reflexão: 45 minutos para cada jogador
com bônus de 15 segundos por lance, no relógio digital (45'+15”); ou 1h FA no relógio analógico.

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

25/11 12:30H
25/11 13:00h
25/11 15:40h
25/11 18:20h
26/11 10:00h
26/11 13:20h
26/11 16:00h

Encerramento:
Após o término da última rodada

Premiação
Para cada categoria (Sub-16, Sub-18, Sub-20;
feminino ou masculino):

1º lugar: Troféu + Aula com mestre titulado
pela FIDE + inscrição gratuita no Estadual
Absoluto
2º lugar: Medalha + Aula com mestre titulado
pela FIDE
3º lugar: Medalha + Aula com mestre titulado
pela FIDE

Inscrição

R$20,00

(normal)

Aberto a todos os jogadores federados pela FEXERJ ou não, em suas respectivas
categorias:
Categoria Sub-16: Nascidos após 01.01.2001, naipes absoluto e feminino.
Categoria Sub-18: Nascidos após 01.01.1999, naipes absoluto e feminino.
Categoria Sub-20: Nascidos após 01.01.1997, naipes absoluto e feminino.
Os jogadores devem se inscrever na categoria de idade mais próxima.
Em caso de menos de 5 participantes na categoria, a mesma será aglutinada na
imediatamente superior, sendo os respectivos títulos consignados (Art. 28,§2º do RGCO).

inscrições Impreterivelmente até o dia 24.11.2017 (sexta-feira)

consulte o regulamento completo
e as instruções para inscrição

Clique aqui

obs.: Não haverá bye ausente

NOVA

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. é proibido o uso de celulares no salão de jogos,
devendo os mesmos permanecerem acondicionados em local separado determinado pelo árbitro.

