MAIS DE R$ 15.000,00 EM PRÊMIOS

29 de abril a 03 de maio de 2020
Centro de Eventos - Concórdia/SC.

Convidamos a toda à comunidade enxadrística nacional e internacional para
participarem da sexta edição do tradicional Torneio Internacional de Xadrez de Concórdia
de 29 de abril a 03 de maio de 2020.
CONFIRA OS DETALHES E PARTICIPE!
Data
29 de abril (quarta-feira) a 03 de maio (domingo) de 2020.
Local
Centro de Eventos de Concórdia – Parque de Exposições, Rua Victor Sopelsa,
Concórdia – SC. (Veja a localização)
Finalidade
1. Declarar o campeão da 6ª edição do tradicional Torneio Internacional de Xadrez de
Concórdia;
2. Classificar dois jogadores da região para a respectiva SEMIFINAL do 87º
Campeonato Brasileiro Absoluto;
3. Congregar a comunidade enxadrística, fomentando o turismo no município e
promovendo o intercâmbio cultural e social;
4. Propiciar a movimentação e formação de Rating FIDE/CBX STD;
5. Possibilitar a obtenção de norma de títulos de Grande Mestre (GM), Mestre
Internacional (MI), Grande Mestre Feminina (WGM) e Mestre Internacional
Feminina (WMI).
Participação
O VI Torneio Internacional de Xadrez de Concórdia é 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).

Premiação
Será distribuída uma premiação total de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

* A categoria “veterano” diz respeito a nascidos até o ano de 1970.

 Troféu as 3 Maiores delegações visitantes
 Medalha aos 5 primeiros colocados das categorias Sub 08, 10, 12 e 14.
 MEDALHAS DE PARTICIPAÇÃO PARA TODOS OS ATLETAS.
A premiação em dinheiro não é cumulativa. O premiado fará jus ao prêmio de
maior valor.

Inscrição
INSCRIÇÕES PROMOCIONAIS ATÉ DIA 29/02 ------ R$ 150,00

 Jogadores titulados FIDE (MF, WMF, MI, WIM, GM e WGM) estarão isentos, mas
deverão confirmar sua participação até 01/04/2020.
 Conforme o art. 23 do Regulamento de Torneios da CBX, os jogadores com idade
igual ou superior a 60 anos e os aos jogadores com o título de Mestre Nacional
homologado pela CBX, terão direito a desconto de 50% (cinquenta por cento) do
valor da inscrição, aplicado ao valor Principal de R$ 250,00. O mesmo se aplica aos
enxadristas paraolímpicos (deficiência visual, auditiva e física).
HAVERÁ CONDIÇÕES ESPECIAIS AOS PRIMEIROS GM’S e MI’s QUE ENTRAREM EM
CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO.

Procedimento para inscrição
Efetuar o depósito bancário conforme valores acima para:
Sicoob Crediauc Coop: 3067
Conta: 18.635-0 Banco: 756
Clube Concordiense de Xadrez - CNPJ: 78.478.575/0001/01.
No prazo máximo de uma semana após realizar o depósito, a inscrição será
homologada mediante o envio de e-mail para torneiointernacional6@gmail.com ou pelo
site http://xadrezconcordia.com.br/inscricoes-6o-torneio-internacional contendo as
seguintes informações: Foto ou número do documento de depósito, nome completo, data de
nascimento, cidade e/ou instituição a qual representa, ID CBX e ID FIDE. Avisar também
no e-mail se optar por algum pacote de alojamento e/ou alimentação.
Será admitido aos participantes solicitarem “Bye ausente” na primeira rodada,
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).
Os jogadores que se inscreverem no dia do início do torneio, não serão emparceirados na
primeira rodada, recebendo bye ausente de 0,5 ponto e sendo emparceirados para a segunda
rodada.

Programação
O torneio será realizado em 9 rodadas pelo sistema suíço seguindo o seguinte
cronograma:
 Quarta-feira 29/04/2020
Congresso Técnico às 13h30min
1ª Rodada às 14 horas
2ª Rodada às 20h00min
 Quinta-feira 30/04
3ª Rodada às 14 horas
4ª Rodada às 20h00min
 Sexta-feira 01/05
5ª Rodada às 14 horas
6ª Rodada às 20h00min
 Sábado 02/05
7ª rodada as 10h00min
8ª rodada às 16h00min
 Domingo 03/05
9ª rodada as 09h00min
Premiação logo após a finalização da última rodada.
Emparceiramento e ritmo de jogo
Serão obedecidas às regras oficiais 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. Os relógios são responsabilidade dos jogadores. Será declarada a
perda 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.

Resultados, fotos e direito de imagem
Os resultados e emparceiramento poderão ser encontrados no link: http://chessresults.com/Tnr513177.aspx?lan=10 . Haverá fotos de todas as rodadas disponível nas redes
sociais do evento e no site http://xadrezconcordia.com.br. O participante ou responsável
autoriza o uso de imagem de forma gratuita, a título de divulgação em material impresso ou
digital em caráter informativo.

Arbitragem
AI Kaiser Luiz Mafra e equipe de árbitros licenciados pela Confederação Brasileira de
Xadrez e Federação Internacional de Xadrez.

HAVERÁ
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DE

10

PARTICIPANTES, FAVOR ENTRAR EM CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO.

Alojamento e Refeições
Haverá alojamento e alimentação no local dos jogos, que poderão ser adquiridos
individualmente ou através de nossos pacotes promocionais.

O alojamento possui vagas limitadas. Alojamento e pacotes promocionais podem ser
solicitados através do e-mail: torneiointernacional6@gmail.com.

Contato e informações complementares
Qualquer

dúvida

ou

casos

omissos,

favor

entre

torneiointernacional6@gmail.com ou através dos contatos:
Tainá Durante, +55 (49) 99900-0764 (Tim/WhatsApp)
Katlin Rossi, +55 (49) 98805-2149 (Claro/WhatsApp).

em

contato

pelo

e-mail

