
     

Campeonato Estadual Popular 2015 - Categorias A, B e C 

 

Organização: FEXERJ. 

Realização: FEXERJ e Fluminense Football Club 

Diretor do Torneio: AI Elcio Mourão e Renato Carvalho 

Árbitro Principal:  AF Marcelo Einhorn  

 

Objetivo: Apontar os campeões dos torneios, desenvolver a prática de xadrez no Estado do Rio de Janeiro e promover a movimentação de rating 

FEXERJ. 

 

Participação: Aberto a todos os enxadristas, com as ressalvas abaixo: 

 Não federados com rating FIDE, rating FEXERJ inativo ou grampo FEXERJ terão seus ratings utilizados para determinação da categoria.  

 Federados por outros estados na CBX em 01.11.2015 com rating CBX ou de outro estado não poderão participar. 

 

Local: Fluminense Football Club– Rua Alvaro Chaves, 41 – Laranjeiras – Rio de Janeiro – RJ.  

Data: 28 e 29 de novembro de 2015. 

Sistema de jogo: Suíço em 6 rodadas, em 3 torneios separados em classes de rating  FEXERJ 

 A (1900 ou mais). 

 B (1600-1899)  

 C (até 1599 de rating), 

 

Tempo de reflexão: 60 minutos FA por partida para cada jogador.  

§ único – A tolerância de atraso será de 30 minutos após o momento em que o árbitro principal anuncia o início da rodada. 

Vale para cálculo de rating FEXERJ, da Taça Eficiência e do Destaque do Ano! 

 

Programação: 

 

Sábado 26/09 Domingo 27/09 

13:00- Congresso Técnico 

13:30- 1a. rodada 

16:00- 2a. rodada 

18:30- 3a. Rodada 

10:00- 4a. rodada 

13:30- 5a. rodada 

16:00- 6a. rodada 

18:30- Encerramento e premiação 

 
Inscrição: 
 

Classe A – 

Federados: R$ 40,00 e estar com a TAA quitada. 

Não-federados: R$ 60,00. 

 

Classe B e C –  

Federados: R$ 30,00 e estar com a TAA quitada. 

Não-federados: R$ 45,00. 

 

 

 



     

Obs.:  

 Federados menores de 14, maiores de 60, filiados em 2015 e titulados IM (WIM) ou superior estão isentos da TAA. 

 Menores de 14 anos, maiores de 60 e FM tem 50% de desconto respectivo. Titulados IM (WIM) ou superior estão isentos de inscrição. 

 

O prazo para inscrição encerra-se no dia 24 de novembro (quinta feira) de 2015, às 20h. 

No mesmo prazo:  

Os jogadores inscritos devem enviar e-mail para secretariafexerj2015.2018@gmail.com contendo: 

Nome Completo e, se possuir, ID, Clube e Rating FEXERJ. 

 

As inscrições podem ser pagas através da conta corrente: 

Correntista: Elcio Conte Lofredo Mourão 

CPF: 511.374.027-68 

Banco Bradesco (237) 

Agência: 1632-2 

Conta Corrente: 010599-6 

 

Critérios de desempates: 

1. Confronto direto. 

2. Buchholz com corte do pior resultado. 

3. Buchholz totais corrigido. 

4. Sonneborn-Berger. 

5. Maior número de vitórias. 

6. Armageddon. 

 

Premiação: (por classe): 

 

Classe A -  

Campeão  - Troféu + R$ 400,00 

Vice-Campeao - Troféu + R$ 250,00 

Terceiro colocado - Troféu + R$ 150,00 

Quarto colocado - Medalha 

Quinto colocado - Medalha 

 

Classe B e C -  

Campeão  - Troféu + R$ 300,00 

Vice-Campeao - Troféu + R$ 200,00 

Terceiro colocado - Troféu + R$ 100,00 

Quarto colocado - Medalha 

Quinto colocado - Medalha 

 

IMPORTANTE:   Seguindo normas internas , NÃO É PERMITIDO o ingresso nas dependências sociais do clube com qualquer traje 

(camisas,calças, shorts,casacos,meias,etc) de OUTRO TIME DE FUTEBOL. Estadual, Nacional ou Internacional.  

 

 

 

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



     

Celular: 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 produz um som, o jogador perderá o jogo. O oponente deverá vencer. 

Recursos: Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada. Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e 

direção do evento. 

 

Obs.: 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. 

 

Maiores informações: 

Elcio Conte Lofredo Mourão – presidentefexerj2015.2018@gmail.com – Tel.: (21) 99424-9118 

Marcelo Einhorn – marceloeinhorn@ig.com.br – Tel.: (21) 99602-8318 

Felipe de A. Mello Pereira – felipeamp@gmail.com – Tel.: (21) 99999-4247 


