
             

Regional Sudeste 2013 – Rio de Janeiro RJ 

ID CBX: 1875/13    ID FIDE:  79008 

Realização: CBX – Confederação Brasileira de Xadrez 

Apoio: FEXERJ – Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro 

Árbitro Principal: AI Elcio Mourão 

Diretor do Torneio: MF Alberto Mascarenhas  

  

Finalidade   

Classificar 2 enxadristas para a Semifinal do Brasileiro – Região 1, sendo que o melhor colocado 

terá direito à hospedagem. 

Promover a prática de xadrez magistral no estado do RJ. 

Promover o intercâmbio entre os enxadristas brasileiros e estrangeiros. 

  

Local: Tijuca Tênis Clube – Rua Conde de Bonfim 451 (salão de xadrez) 

Data: Dias 29 a 31 de março de 2013. 

   

Participação   

Poderão participar todos os jogadores cadastrados na CBX, devidamente quitados com a 

anuidade 2013. É obrigatória a anuidade e, para tanto, o preenchimento completo do cadastro 

CBX, com a informação de CPF e endereço, sem as quais não é possível a emissão do boleto 

bancário. Não haverá recebimento de anuidade por depósito bancário e nem no local do 

torneio. Jogadores estrangeiros é exceção a esta regra.  

Inscrições  

As inscrições poderão ser feitas apenas antecipadamente (através de boleto bancário emitido 

pelo site da CBX – http://www.cbx.org.br/SelecionarTorneio.aspx?no=57  – em taxas “a serem 

pagas por jogadores”).  

Limite de inscrição para os primeiros 61º inscritos. 

O valor da inscrição será de R$ 80,00 (oitenta reais).  

O prazo para inscrição, com pagamento do boleto, encerra-se no dia 25/03/2013.  

No mesmo prazo, os jogadores devem enviar e-mail para ai.elciomourao@gmail.com , 

informando:  Nome completo, data de nascimento, ID e Rating CBX, ID e Rating FIDE (se tiver).  

GMs e MIs são isentos, mas devem confirmar a participação por e-mail no mesmo prazo dos 

demais jogadores.  

Sistema de disputa e ritmo de jogo   

A competição será disputada pelo Sistema Suíço em 6 (seis) rodadas, com tempo de reflexão 

de 90 minutos + 30 segundos de acréscimo por lance (relógio digital).  



Tolerância de 45 minutos de atraso para o jogador.  

Critérios de desempates: 

1º critério - Confronto Direto (código 11)  

2º critério - Buchholz com corte do pior resultado (código 37)  

3º critério - Buchholz sem corte (código 37)  

4º critério - Maior nº de vitórias (código 12)  

5º critério - Maior nº de partidas com peças pretas (código 53) 

6º critério - sorteio 

Colocação - Premiação   

1º lugar - R$ 500,00 (quinhentos reais) 

2º lugar - R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) 

3º lugar - R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) 

4º lugar - R$ 200,00 (duzentos reais) 

5º lugar - R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) 

6º ao 9º lugares - R$ 75,00 (setenta e cinco reais cada) 

10º ao 14º lugares - R$ 50,00 (cinquenta reais cada) 

   

Programação  

                                                 

 

29/03/2013 –  Sexta-Feira  13h30min Congresso Técnico 

                                                 14h00min 1ª Rodada  

                                                 19h00min 2ª Rodada 

 30/03/2013 –  Sábado        14h00min 3ª Rodada  

                                                 19h00min 4ª Rodada  

       

31/03/2013 – Domingo       10h00min 5ª Rodada  

                                                 15h00min 6ª Rodada 

                                                 15h30min Encerramento 

Dúvidas:  

Ai.elciomourao@gmail.com (24-8134-5642 – Elcio Mourão)   

 


