
1 

 

                                                                                              

                  

    www.fexerj.org.br                             www. arnoldclassicbrasil.com.br                         www.cbx.org.br 

 

Festival de  Xadrez 

Arnold Classic Brasil 2016 

Rio de Janeiro – 01 a 03 de abril de 2016 

(mensagem dos organizadores no Brasil) 

Em primeiro lugar, desejamos apresentar o ARNOLD SPORTS FESTIVAL, que é o maior 

evento multiesportivo do mundo. É uma parceria de 28 anos de Arnold Schwarzenegger e 

Mr Lorimer, na qual mais de 46 modalidades esportivas possuem uma expo de 700 

empresas expondo produtos e serviços, recebem mais de 19.000 atletas do mundo inteiro e 

tem uma visitação de cerca de 175.000 pessoas em Columbus/Ohio - EUA. 

 

Desde 2011, eles começaram a expandir o evento para os demais continentes e, este ano, 

estamos organizando a 4ª edição do evento ARNOLD CLASSIC BRASIL. 

 

De 01 a 03 de abril de 2016, o ARNOLD CLASSIC BRASIL acontecerá novamente no Riocentro 

– Rio de Janeiro. Onde teremos mais de 33 modalidades esportivas (olímpicas e não 

olímpicas), esperamos mais de 5.000 atletas e temos a expectativa de 100.000 visitantes. 

 

Na modalidade XADREZ, teremos três eventos: a Simultânea Arnold, o Torneio Arnold de 

Duplas e o Torneio Arnold Blitz. Leia a seguir todos os detalhes de cada evento e venha 

participar desta festa esportiva! 

 

Lembramos ainda, que o evento, conta com a presença do Arnold Schwarzenegger durante 

os 3 dias de realização. 
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Festival de Xadrez Arnold Classic Brasil 2016  

 

Diretor do Festival: MF Alberto Mascarenhas 

Arbitragem Geral: AI Élcio Mourão e equipe 

Apoio: CBX e FEXERJ 
 

Objetivo: Propiciar a prática de xadrez de forma lúdica e integrada com diversas outras competições 

esportivas, num ambiente de negócios (B2B e B2C) que abrange a maior feira de nutrição esportiva, lutas, 

performance e fitness do país. 
 

Participação: Festival com eventos abertos a todo e qualquer enxadrista, sem limite de idade ou sexo. * 

*Exceção para o evento da Simultânea Arnold, que priorizamos para jovens com até 16 anos em 2016. 
 

Local: Pavilhão 2 do Riocentro, Av. Salvador Allende 6.555, Barra da Tijuca-Rio de Janeiro RJ  
 

Data: 03 de abril de 2016. 
 

Programação e demais condições: 

1 - Simultânea Arnold, com um Mestre convidado 
Dia: 03 de abril de 2016 (Domingo)   -   Horário: 10:00h às 13:30h 

 

Participantes: Qualquer enxadrista, porém com prioridade para aqueles com até 16 anos em 2016. 

Número de participantes: Até 40 (quarenta) primeiros inscritos. 

Sistema de jogo: Simultanista de brancas, em até 40 partidas simultâneas com até 40 oponentes de negras. 

Ritmo de jogo:  1 (uma) partida por oponente inscrito, sem controle de tempo, mas com obrigatoriedade de 

execução de jogadas pelos inscritos imediatamente a cada passagem do simultanista. Partidas não decididas em até 3 

horas de seu início serão adjudicadas pelo árbitro geral. 

Inscrição: R$ 20 (vinte reais), com isenção para crianças de escolas públicas. 

Premiação: Medalhas a todos os participantes. 

2 - Torneio Arnold de Duplas 
Dia: 03 de abril de 2016 (Domingo)   -   Horário: 14:00h às 16:00h 

 

Participantes: Qualquer dupla enxadrista, independente de força técnica, idade ou sexo. 

Número de participantes: Até 50 (cinquenta) primeiras duplas inscritas. 

Sistema de jogo: Sistema Suíço em 5 (cinco) rodadas. 

Ritmo de jogo: 7 minutos + bônus de 3 segundos por jogada feita, por dupla e por partida. 

Inscrição: R$ 20 (vinte reais) por integrante da dupla, com desconto de 50% para sub 14, 60+ e FM e isenção para 

GM, IM, WGM e WIM. 

Premiação: Dois relógios de pulso Champion, medalhas e 80% do total arrecadado com as inscrições: 

1o. lugar  30%  do total arrecadado nas inscrições + 2 relógios Champion + 2 medalhas 
2o. lugar   20%  do total arrecadado nas inscrições + 2 medalhas 
3o. lugar   15%  do total arrecadado nas inscrições +2  medalhas 
4o. lugar      10% do total arrecadado nas inscrições + 2 medalhas 
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5o. lugar       5%  do total arrecadado nas inscrições + 2 medalhas 
6o. lugar       2 medalhas 
7o. lugar       2 medalhas 
8o. lugar       2 medalhas 
9o. lugar       2 medalhas 
10o. lugar       2 medalhas 
Total =>80% do arrecadado nas inscrições + 2 relógios Champion + 20 medalhas.  
 

3 - Torneio Arnold Blitz 
Dia: 03 de abril de 2016 (Domingo)   -   Horário: 16:30h às 18:00h 

 

Participantes: Qualquer enxadrista. 

Número de participantes: Até 100 (cem) primeiros inscritos. 

Sistema de jogo: Sistema Suíço em 7 (sete) rodadas. 

Ritmo de jogo: 3 minutos + bônus de 2 segundos por jogada feita, por jogador e por partida. 

Inscrição: R$ 30 (trinta reais), com desconto de 50% para sub 14, 60+ e FM e isenção para GM, IM, WGM e WIM. 

 

Premiação: Dois relógios de pulso Champion, medalhas e 80% do total arrecadado com as inscrições: 

1o. lugar  25%  do total arrecadado nas inscrições + relógio Champion + medalha 
2o. lugar   20%  do total arrecadado nas inscrições + relógio Champion + medalha 
3o. lugar   15%  do total arrecadado nas inscrições + medalha 
4o. lugar       8%  do total arrecadado nas inscrições + medalha 
5o. lugar       4%  do total arrecadado nas inscrições + medalha 
Melhor Classe B   4%  do total arrecadado nas inscrições + medalha 
Melhor Classe C   4%  do total arrecadado nas inscrições + medalha 
Melhor Sub 08       medalha 
Melhor Sub 10       medalha 
Melhor Sub 12       medalha 
Melhor Feminino   medalha 
Melhor 55+            medalha 
Total => 80% do arrecadado nas inscrições + 2 relógios Champion + 12 medalhas. Premiação não cumulativa. 
 

Critérios de desempates (Arnold Duplas e Blitz):  
1. Confronto direto. 

2. Buchholz mediano com corte do pior resultado. 

3. Buchholz totais corrigido. 

4. Sonneborn-Berger. 

5. Maior número de vitórias.   

6. Armageddon. 

Material: A organização do evento proverá todo o material necessário à realização dos torneios. 

Recursos: Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada de cada 

evento. Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e direção do Festival Arnold Classic Brasil 2016. 
 
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 divulgação, sem nenhum ônus e por prazo 
indeterminado. 
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Inscrição: Prazo e forma de pagamento: 

O prazo para inscrição em cada evento encerra-se no dia 31 de março de 2016, às 20h. 

No mesmo prazo, os jogadores inscritos devem enviar e-mail com Nome completo, ID e Rating FEXERJ e na 

inexistência deste, ID e Rating FIDE ou similar, e número de RG ou de CPF para obtenção de direito de entrada 

gratuita na feira no dia do evento para:                

Alberto Mascarenhas (amasca@globo.com) e informar em qual(is) evento(s) se inscreveu.  
 

No caso do evento Arnold Duplas, recomendamos um único pagamento da dupla e um email informando a inscrição 

da dupla e seus dados pessoais acima descritos. 

 

Nota: Enxadristas visitantes do Festival poderão inscrever-se até 30 minutos antes do início de cada evento se ainda 

houver vaga, com pagamento em dinheiro no local, porém com emparceiramento só a partir da 2a. rodada, à 

exceção da Simultânea Arnold, com inscrição no local em havendo vagas.  
 

Ingresso é necessário para entrar na Feira => Ver detalhes no site do evento:  www.arnoldclassicbrasil.com.br 

 

Importante: Todos os atletas pré inscritos em pelo menos um dos eventos de xadrez terão direito à entrada 

gratuita na Feira no dia da competição, mas para isso é fundamental fornecerem com antecedência no ato da 

inscrição por email, um número de documento de identidade pessoal. Para atletas de até 14 anos em 2016, 

solicitamos também o fornecimento dos dados de identidade de seu acompanhante. 

Um acompanhante de competidor criança até 14 anos não paga.  Planejem a aquisição de demais ingressos com 
antecedência, pela internet, pois há desconto na compra antecipada no site acima citado. 

Para a retirada de ingresso no dia da competição, todo atleta pré inscrito (e seu acompanhante, no caso de ser sub 

14) deve(m) se dirigir ao balcão de credenciamento de atletas na entrada da Feira, identificar(em)-se e pegar(em) o 

seu ingresso gratuito. 

As inscrições nos eventos de xadrez podem ser pagas através de uma das contas correntes abaixo. 
 

Correntista: Alberto P. Mascarenhas  

CPF: 552.705.227-72 

Banco Santander: (033) ; Agência: 3271 ; Conta Corrente: 01000251-4  
 

Correntista: Alberto P. Mascarenhas  

CPF: 552.705.227-72 

Banco HSBC: (399) ; Agência: 0316 ; Conta Corrente: 33956-45  

 

Maiores informações: 

 MF Alberto Mascarenhas (amasca@globo.com, 21-99801-4052).  

http://www.arnoldclassicbrasil.com.br/

