REGULAMENTO
1º TORNEIO MATCHES XADREZ RÁPIDO
É com grande satisfação que convidamos os enxadristas para
participarem do 1º TORNEIO MATCHES XADREZ RÁPIDO, no período de 04 a
06 de agosto de 2017, na Academia Damasceno de Xadrez.
 Objetivo: Divulgar a prática do xadrez, oferecendo aos enxadristas uma
oportunidade para exercitar o jogo-ciência-arte.
 Participação: Aberto a todos que se inscreverem em tempo hábil,
dentro do limite de vagas.
 Programação:
DATA

04/08/2017
sexta- feira
DATA

05/08/2017
sábado

DATA

06/08/2017
domingo

HORÁRIO
19h
19h
19h30min às 21h30min

ATIVIDADE
Encerramento das inscrições
Congresso técnico
Competição – 1° rodada

HORÁRIO
14h30min ás 16h30min

(3 partidas de 20 min)
ATIVIDADE
Competição – 2° rodada

16h30min às 17h
17h às 19h

(3 partidas de 20 min)
Intervalo
Competição – 3° rodada

HORÁRIO
14h30min ás 16h30min

3 partidas de 20 min)
ATIVIDADE
Competição – 4° rodada

16h30min às 17h
17h às 19h

(3 partidas de 20 min)
Intervalo
Competição – 5° rodada

Logo após a última
rodada

(3 partidas de 20 min)
Entrega da premiação e
encerramento

 Inscrições/informações: Poderão ser feitas na Academia Damasceno de
Xadrez localizada na Av. Antônio Basílio, 4344 Nova Descoberta - Natal/RN
ou por transferência bancária:
 Favorecido: Cárdenas Alessandro Lima Damasceno CPF
027345994-57 c/c 16174-8; Agência: 3853-9 (Banco do Brasil) com
envio do comprovante digitalizado para o e mail:
apcdamasceno@gmail.com.
 Favorecido: Lenia Maria Lima Damasceno CPF: 034.446.504-77;
(Caixa Econômica Federal) – Agência 3242 OP:001 c/c 29508-9 com
envio do comprovante digitalizado para o e mail:
leniadamasceno@gmail.com
 Favorecido: Alecio Souza Damasceno CPF: 004.424.614-53; (Banco
do Brasil) – Agência 2874-6 c/c 340.953-8 com envio do
comprovante
digitalizado
para
o
e
mail:
academiadamasceno@outlook.com.br
Telefones: 3201-7430; Cárdenas: (84) 9 8183-2784 (WhatsApp);
Valor da inscrição: R$ 70,00 realizadas até 01/08/17. Após essa data: R$
120,00.
Para efetuar a inscrição o enxadrista deverá pagar a taxa de inscrição e
enviar e-mail para apcdamasceno@gmail.com - leniadamasceno@gmail.com
ou academiadamasceno@outlook.com.br
Informando obrigatoriamente nome completo, data de nascimento e rating
FIDE (se tiver).
 Premiação:
1º lugar: R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais); 2° lugar: R$ 200,00;
3° lugar: R$ 100,00; Sub 18: R$ 100,00 e Sub14: R$ 100,00.
 Categoria: Absoluto.
 Modalidade: Xadrez individual.
 Sistema de emparceiramento: Suiço (Swiss Manager), cinco rodadas
onde cada enxadrista jogará três vezes com o mesmo jogador em cores
alternadas, ou seja, cada rodada corresponde a três partidas jogadas
com o jogador emparceirado. Será utilizado o rating FIDE e LBX para
emparceiramento.
 Critérios de desempate:
 Maior número de pontos no somatório geral; Cada partida vale
1,0 ponto;
 Maior número de vitórias;
 Confronto direto;
 Melhor de três partidas blitz 3min com 2 seg de acréscimo;






Arbitragem: Lênia Maria Lima Damasceno
Regulamento: Lei Oficial da FIDE.
Ritmo de jogo: 20 minutos nocaute (para cada enxadrista).
Material: A ADX dispõe de matéria enxadrístico para 41 jogadores,
inscrevendo-se além desse limite o jogador deverá trazer somente o
relógio.
 Observações:
 O enxadrista deverá observar o regulamento da ADX. Só serão
utilizados os critérios de desempate para classificação do 1°,2° e
3° lugares.
 Durante a partida é proibido ao jogador utilizar aparelhos
celulares e/ou outro meio eletrônico de comunicação.
 Os jogadores deverão se apresentar no salão de jogos em traje
adequado.
 A inscrição nessa competição implica plena aceitação desse
Regulamento.
 Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pelo
diretor geral do torneio.
Natal, 22 de julho de 2017.
Alecio Damasceno
Diretor
Lênia Damasceno
Árbitro Principal

