
No dia 31/01 às 11:30, na sala de Xadrez do TTC, a Diretoria da FEXERJ realizou uma reunião aberta a dirigentes e enxadristas filiados conforme Art. 

17 do RGCO vigente. O Vice-Presidente Arbitral Sr. Marcelo Einhorn e o Vice-Presidente Técnico Sr. Felipe de Albuquerque Mello Pereira abriram a 

reunião comunicando que o Sr. Presidente Elcio Mourão não poderia comparecer por motivos particulares de última hora e que não havia quorum 

mínimo regimental para uma reunião oficial, mas que os assuntos seriam debatidos e levados a Presidência para apreciação. A Pauta inicial era 1) 

Apresentação geral do Calendário. Pendências e Requisitos. 2) Eventos por Categorias de Idade e Feminino. 3) Eventos FIDE, Carioca e Interior 

Absolutos. 4) Regionais 5) Propostas Financeiras. 6) Assuntos Gerais, sendo proposto que se incluísse o item Eventos por Categoria de Rating. O Sr. 

Marcelo explanou a reunião, sendo mediado pelo Sr. Felipe e explicou que o calendário, como nos anos anteriores, foi montado em blocos, ressaltando 

que este ano há 3 semanas de Olimpíadas na capital invabilizando a logística de realização de eventos na cidade, dois fins de semana de eleições 

municipais em todo o Estado e com feriados em meios de semana. Foram agregados ao calendários, alguns eventos da CBX e mantidos os ciclos de 

rating e absoluto, culminando com o Estadual de Mestres e Absoluto em 3 dias em feriados (Corpus Christi e Finados). Os eventos de idade 

tradicionalmente iniciam o calendário após o Carnaval, em virtude dos Brasileiros. Algumas datas como o Festival Arnold e os JEE nacionais já foram 

definidos, aguardando as definições do Intercolegial  e Jogos Escolares Estaduais que poderão afetar algumas provas, e alguma eventual prova da CBX. 

O tradicional Estadual Interclubes já foi confirmado para o mesmo Salão Nobre do TTC na última semana de agosto. No item 2, foi informado que o 

Estadual Feminino seria realizado nas mesmas datas dos estaduais de Mestres, facilitando principalmente a vinda de meninas do Interior. Os Estaduais 

Seniors (S50) e Veteranos (S65) foram deslocados para o início do calendário para não coincidir com provas nacionais e internacionais da categoria. Foi 

proposto que o S65 que desejasse poderia jogar o S50 quando as competições  não fossem coincidentes. Para o veteranos se manteve o modelo de 1 

semana corrida (segunda a sexta) com 1 rodada de 1:30, e o seniors em 1 fim de semana. Foi apresentado um novo formato para os antigos FEC (Est 8-

14) e FEJ (Est 16-20)  agrupados agora em Est 8 até18 (em um único fim de semana) e não a seguir, o Est 20, este aberto a enxadristas das faixas 

anteriores, visando aumentar quantitativamente uma categoria esvaziada e proporcionar aos mais novos um maior desafio técnico. Foi apresentado a 

solicitação de alguns de se registrar o 8-18 na CBX, com vantagens como despesas de hospedagem e alimentação e reconhecimento como Campeões 

Estaduais e desvantagens como necessidade de registro na CBX de todos os participantes, em alguns casos encarecendo o torneio, sendo definido mais 

uma vez o não-registro. Foi então sugerido que as competições por idade fossem abertas a não-federados, fomentando o xadrez de base e a formação de 

todas as categorias nos dois naipes. Seriam mantidas as exigências de não-registro por outra federação, valor 50% maior para não-federados e possível 

repasse do título. Foi comentado sobre o estadual de categorias de rating e, além da proposta da HSCER de sediar novamente o Estadual B, foi levantada 

a idéia do Estadual A ser realizado também em 3 dias (feriado de 21 de abril), com maior controle de tempo. O Sr.  Renato Carvalho, campeão de 2015, 

disse que como atleta preferia o controle maior, mas como dirigente vê o lado dos demais e a dificuldade dos filiados do Interior e dos oriundos do B, 

principalmente se for novamente fora da capital. O Sr. Blanco comentou que ele sempre defendeu a realização em 3 dias se fossem seguidos e que, nos 

anos em que não tivessem feriadões, a solução em 1 fim de semana era melhor. Foi decidido então pela manutenção do controle em 1 fim de semana, sem 

o uso do feriadão. No item 3, eventos FIDE, Carioca e Interior, foi comunicado que além do Mestres e Absoluto, IRTs tradicionais, pela primeira vez há 

uma integração com calendários de clubes que realizam FIDE como a ALEX e o CXG, com oferta em todo o calendário, que começa com o Aberto do 

Brasil em janeiro, realizado novamente. Sobre o Ciclo do Absoluto, será mantido a fórmula de classificação anterior, de 2100 para o Absoluto além do 

Carioca e Interior, 2000 para o Carioca e Interior e Índices nos Regionais, Estaduais de Rating e Campeões por Idade e com opção de apenas um dentre 

deles. Sobre os Regionais será comentado no próximo item e o Interior mantido o formato. Sobre o Carioca, há a sugestão de realização em 3 dias, com 

maior controle de tempo, inscrição e premiação diferenciadas, voltando a valorizar a marca e permitindo a opção do classificado, sendo do agrado de 

todos. No item 4, Regionais, o Sr. Marcelo explicou que visam estimular a atividade nos municípios e que por isto a parceria do clube é fundamental. 

Cabe a ele arrumar um local compatível, arejado e com boa iluminação, em horário padrão de acesso a todos, árbitro do quadro (preferencialmente da 

região), troféus e medalhas e premiação mínima padrão, ficando com toda a inscrição padronizada (respeitando descontos) arrecadada. Estão previstos 11 

regionais (Angra, Barra do Piraí, Barra Mansa, Caxias, Campos, Macaé, Nova Iguaçu ou Mesquita, Paraty, Petrópolis, Três Rios e Volta Redonda). Não 

temos tido Niterói e a preferência é de municípios com clubes filiados. Apesar de ausentes, Barra Mansa e Três Rios confirmaram interesse na realização 

e há interesse em Angra. Volta Redonda realizou o Interior ano passado. Os demais são tradicionais, apesar do ocorrido em Caxias em 2015, quando 

acabou não ocorrendo e somente será realizado obedecidas as condições padrão. O Sr. Ernandes, de Barra do Piraí, presente, confirmou o interesse da 

cidade, sem problema de data com preferência por motivos pessoais, ao fim. O Sr. Marcelo comentou que apenas não devemos ter seqüencialmente dois 

regionais na mesma área. No Item 5, propostas financeiras, o Sr. Marcelo disse que esperava que o Sr. Presidente comentasse a respeito e adiantou que 

será proposta a extensão dos descontos de U14 para U18. Comentou também que os torneios realizados pela FEXERJ (não contam os Regionais) tiveram 

equilíbrio exceto o Memorial Caiafa que foi experimental e o Estadual de Sênior (único do ciclo por idade a ter prêmio em espécie), que deverá seguir os 

demais. O Feminino não está incluso por não ter sido realizado. Nos Assuntos Gerais, foi comunicada a saída a pedido do Sr. Renato Oliveira da Vice-

Presidência Escolar e o Sr. Marcelo comentou que o grande problema do estado, seja por questões financeiras ou não, é que os atletas escolares não saem 

de seus municípios e é difícil a realização de competições de mais de um dia. O Sr. Renato Carvalho questionou a não existência do Popular de Verão e o 

Sr. Marcelo comentou não ser obrigatório e da dificuldade e custo de se obter grandes espaços com mesas e cadeiras. Foi comentada a ausência de 

competições escolares e a reunião se encerrou às 15:00 com os participantes abaixo relacionados. 
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