4º TORNEIO INTERNACIONAL DE XADREZ DE CONCÓRDIA -SC
R$10.000,00 EM PRÊMIOS!
Convidamos a toda a comunidade enxadrística nacional e internacional para participarem de 29 de
Junho à 1 de Julho de 2018 da quarta edição do tradicional Torneio Internacional de Xadrez de
Concórdia que contará com ainda mais atividades e competições enxadrísticas.
Confira os detalhes e participe!
 Data
Sexta-feira 29 de Junho à Domingo 1 de Julho de 2018

 Local
Centro de Eventos de Concórdia – Parque de Exposições, Rua Victor Sopelsa, Concórdia – SC. (Veja a localização)

 Finalidade
 Realização da IV edição do tradicional Torneio Internacional de Xadrez de Concórdia, congregando a comunidade
enxadrística nacional e Internacional, fomentando o turismo no município e promovendo o intercâmbio cultural e social.
 Propiciar movimentação e formação de Rating FIDE/CBX STD (Rating Internacional e nacional respectivamente)
 O torneio forma parte do circuito nacional, sendo o Primeiro Aberto do Brasil no município classificatório a Semifinal I do
Campeonato Brasileiro Absoluto 2018.

 Participação e Inscrição
O IV Torneio Internacional de Xadrez de Concórdia será uma competição aberta a todos os enxadristas, sendo exigido aos
participantes estrangeiros estarem cadastrados na Federação Internacional de Xadrez (FIDE) e aos jogadores brasileiros
estarem com seu cadastro em dia na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), efetuando depósito bancário conforme
valores abaixo para Sicoob Crediauc Coop: 3067, Conta: 18.635-0 Banco: 756 em favor de Clube Concordiense de
Xadrez CNPJ: 78.478.575/0001/01.

Valores:
 Inscrições efetuadas entre 01/02/2018 até 31/03/2018 ---------- R$80,00 (oitenta reais)
 Inscrições efetuadas entre 01/04/2018 até 31/05/2018 ---------- R$120,00 (cento e vinte reais)
 Inscrições a partir de 01/06/2018 até 28/06/2018---------- R$150,00 (cento e cinquenta reais)
 Atletas do Clube Concordiense de Xadrez até 31/05/2018 ---------- R$30,00 (trinta reais)
 Atletas do Clube Concordiense de Xadrez a partir de 01/06/2018 ---------- R$60,00 (sessenta reais)
 Jogadores titulados FIDE (MF, WMF, MI, WIM, GM e WGM) estarão isentos, mas deverão confirmar até 01/06/2018.
Conforme o art. 23 do Regulamento de Torneios da CBX, os jogadores com idade igual ou superior a 60 anos terão direito a
desconto de 50% (cinqüenta por cento) do valor da inscrição para o torneio. O mesmo se aplica aos jogadores com o título de
Mestre Nacional homologado pela CBX.
No prazo de uma semana após realizar o depósito, a inscrição somente será homologada mediante envio de correio
eletrônico para xadrezconcordia@yahoo.com.br com cópia para jean@i9ss.com.br contendo as seguintes informações:
Número do documento ou número do envelope de depósito, nome completo, data de nascimento e ID CBX.
Será admitido aos participantes solicitarem até dois “Bye ausente” nas duas primeiras rodadas, recebendo bônus de 0,5 (meio
ponto), desde que solicitado via correio eletrônico até o dia anterior da competição.
O enxadrista que não puder participar em uma ou mais rodadas, deverá solicitar a arbitragem a sua exclusão do
emparceiramento. Não serão aceitas inscrições por WhatsApp, somente via o e-mail informado (Comunicado CBX 23/2015).

 Programação
O torneio será realizado em 6 (seis) rodadas pelo sistema suíço seguindo o seguinte cronograma:
 Sexta-feira 29/06/2018
Congresso Técnico às 13:30 horas (Confirmação obrigatória para ser emparceirado na 1ª rodada)
1ª Rodada às 14 horas
2ª Rodada às 19:30 horas
 Sábado 30/06/2018
3ª Rodada às 09 horas
4ª Rodada às 19 horas
 Domingo 01/07/2018
5ª Rodada às 09 horas
6ª Rodada às 14:30 horas
Premiação logo após a finalização da última rodada.

 Premiação
Será distribuída uma premiação total de R$10.000,00 (dez mil reais):
 Campeão ---------- R$2.000,00 (dois mil reais) + Troféu
 2º lugar ---------- R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) + Troféu
 3º lugar ---------- R$1.200,00 (mil e duzentos reais) + Troféu
 4º lugar ---------- R$ 1.000,00 (mil reais)
 5º lugar ---------- R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)
 6º lugar ---------- R$500,00 (quinhentos reais)
 7º lugar ---------- R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
 8º lugar ---------- R$400,00 (quatrocentos reais)
 9º lugar ---------- R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)
 10º lugar -------- R$350,00 (trezentos e cinquenta reais)
 Melhor jogador com rating FIDE até 2100 ---------- R$300,00 (trezentos reais) + Medalha
 Melhor jogador com rating FIDE até 1800 ---------- R$300,00 (trezentos reais) + Medalha









Melhor jogador sem rating FIDE ---------- R$300,00 (trezentos reais) + Medalha
Destaque feminina ---------- R$300,00 (trezentos reais) + Medalha
Destaque melhor atleta concordiense ---------- R$300,00 (trezentos reais) + Medalha
Destaque infantil (sub-14) ------------------------- Medalha
Destaque mirim (sub-12) -------------------------- Medalha
Destaque sub-10 ------------------------------------ Medalha
Destaque mirim sub-8 ----------------------------- Medalha

Os prêmios não serão cumulativos.
 Emparceiramento e ritmo de jogo
Serão obedecidas as regras oficias da Federação Internacional de Xadrez.
O ritmo de jogo será de 90 (noventa) minutos com 30 (trinta) segundos de acréscimo para cada jogador desde o primeiro
movimento com relógio digital ou 120 (cento e vinte) minutos nocaute com relógio analógico.
O jogador das peças brancas deverá apresentar jogo de peças e o jogador de pretas o relógio em bom estado de
funcionamento. Será declarada a perca da partida por ausência (WO) quando o jogador não se apresentar no local de jogos até uma hora
após o início da rodada. Caso não apresente justificativa até o final da rodada em questão, será excluído da competição.

No caso de empate com o mesmo número de pontos, serão utilizados pela ordem, os seguintes critérios de desempate:
Confronto Direto, Sonneborn-Berger, Buchholz (corte do pior resultado), Buchholz Totais e Número de Vitórias.

 Arbitragem
Árbitro Internacional Kaiser Luiz Mafra [ID FIDE 2106698] e demais árbitros licenciados pela Confederação Brasileira de Xadrez e
Federação Internacional de Xadrez.

 Contato e informações complementares
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail xadrezconcordia@yahoo.com.br ou com os diretores do evento: Diretor de
Evento: Gilmar Durante e Juares Albiero. Telefones de Contato: (49) 3442-3323 Horário Comercial (49) 99108-0883
(49) 988052149 WhatsApp.

 Apoio e promoção







Clube Concordiense de Xadrez
Fundação Municipal de Esportes de Concórdia
Prefeitura Municipal de Concórdia – SC
Federação Catarinense de Xadrez
Confederação Brasileira de Xadrez
Federação Internacional de Xadrez

