Campeonato Estadual Classe C 2016
Realização: FEXERJ – Federação de Xadrez do Estado do Rio de Janeiro e ALEX.
Diretor da Prova: FM Alberto Mascarenhas
Árbitro Principal: FA Marcelo Einhorn
Objetivos: Apontar o campeão do torneio, os classificados para o Campeonato Classe B e para o Campeonato
Carioca ou Interior de 2016, desenvolver a prática de xadrez no estado do Rio de Janeiro e promover a
movimentação de rating FEXERJ.
Participação: Aberto a todos os enxadristas federados pela FEXERJ com rating até 1599.
Local: ALEX – Associação Leopoldinense de Xadrez - Rua Álvaro Alvim, 48, Ed Natal, Sala 905, Cinelândia, Rio de
Janeiro, RJ
Data: 12 e 13 de março de 2016.
Sistema de jogo: Suíço em 6 rodadas.
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.
Classifica para o Campeonato Classe B e para o Campeonato Carioca ou Interior de 2016 todos os jogadores
que alcançarem 3,5 pontos.
Programação:
Sábado 12/03

Domingo 13/03

13:00- Congresso Técnico

10:00- 4a. rodada

13:30- 1a. rodada

13:30- 5a. rodada

16:00- 2a. rodada

16:00- 6a. rodada

18:30- 3a. Rodada

18:30- Encerramento e premiação

Premiação:
Campeão- Troféu + 15% do valor arrecadado.
Vice-Campeão – Troféu + 10% do valor arrecadado.
Terceiro colocado – Troféu + 5% do valor arrecadado.

Inscrição:
R$ 30,00 com 50%(R$ 15,00) de desconto para menores de 18 e maiores de 60 anos
O prazo para inscrição encerra-se no dia 10 de março (quinta feira) de 2016, às 20h.
Os jogadores inscritos devem enviar e-mail para secretariafexerj2015.2018@gmail.com contendo:
Nome Completo, ID, Clube e Rating FEXERJ e anexo comprovante de depósito ou opção de quitação no local.
As inscrições podem ser pagas:
- Excepcionalmente, no local até o Congresso Técnico com o Diretor da Prova, OU
- Através da conta corrente:
Correntista: Elcio Conte Lofredo Mourão
Banco Caixa Econômica Federal
Agência: 2068
Conta Poupança: 013-00005287-4
CPF: 511.374.027-68
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.

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.
Vale para cálculo de rating FEXERJ, da Taça Eficiência e do Destaque do Ano!
Maiores informações:



MF Alberto Mascarenhas (amasca@globo.com) Tel (21) 99801-4052
IA Elcio Conte Lofredo Mourão (presidentefexerj2015.2018@gmail.com ) Tel.: (21) 99424-9118



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

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

