Regulamento da SEMI-FINAL e FINAL do
Campeonato Catarinense Absoluto de Xadrez
I -Primeira fase ou Semi – final: será realizada em 4 etapas, sendo 1 etapa em cada região do
Estado. I - Primeira fase ou SEMI-FINAL: que será realizada em 4 etapas, sendo uma etapa em
cada região do Estado.
OBS: Poderão ser realizadas mais de uma etapa em uma região, caso nenhum Clube da
região envolvida queira realizar a etapa.
1. Cada etapa classificará os 3 primeiros para a fase final, sendo que o campeão de cada
fase terá direito a hospedagem e alimentação na fase final do primeiro ao último dia de
realização. O vice-campeão e o terceiro lugar terá direito a alimentação e ao
alojamento (devendo levar roupa de cama), dependendo da cidade que venha a
realizar a competição, podendo a organização, a seu critério, fornecer hospedagem.
2. Cada organizador de uma semi-final pagará a taxa junto a FCX de R$ 200,00 a qual
repassará este valor para a cidade sede da final, para que possa diminuir seus gastos
com a realização da fase final.
3. A Premiação por etapa da semi-final será obrigatoriamente de troféu para o campeão
geral do evento, medalha para o vice-campeão até o 10º lugar, sendo que medalhas
para o campeão de cada categoria, e ou mesmo premiação em dinheiro, fica a critério
do organizador, sem obrigatoriedade.
4. Somente poderá arbitrar qualquer das semi-finais e final, os árbitros já cadastrados ou
que se cadastrem junto a FCX até 30 dias antes da realização da etapa. Não poderão
serem indicados também, árbitros cadastrados que estejam em débito de algum
relatório de qualquer evento anterior, junto a Federação.
5. Somente poderão realizar estas etapas Clubes Catarinenses que estejam em dia com a
anuidade da FCX, ou que quitem 25 dias antes da realização da etapa junto a FCX,
fazendo o depósito na conta 78943-0 agência 055 do BESC S/A, e enviando fax ou
informando via e-mail para a Tesouraria da FCX.
6. As etapas da semi-final terão cálculo de rating CBX caso o organizador se interesse
em fazê-lo, não sendo obrigatório o mesmo, mas todo(a) jogador(a) para participar de
qualquer etapa deverá estar em dia com a Anuidade da CBX para o ano em curso, do
contrário deverá fazê-lo antes do início do evento.
II - Segunda Fase – FINAL: será realizada em 4 dias com a participação de 20
valendo para o rating CBX e FIDE.

jogadores,

1. Poderão participar da final do Catarinense Absoluto, os seguintes jogadores:
3 jogadores convidados com rating FIDE que tiveram o maior número de
participações em eventos da FCX, indiferentemente do ritmo de jogo dos
eventos;
Os 3 primeiros colocados de cada etapa Semi-final;
5 pré-classificados:
- Campeão da Taça SC do ano em curso;
- Campeão Catarinense do ano anterior;
- Campeão categoria Juvenil - sub 20, do ano em curso;
- Campeão Circuito Catarinense de Xadrez Rápido do ano anterior;
- Representante da cidade Sede;
2. Será realizada no sistema Suíço em 7 rodadas, sendo 1 rodada na 5ª feira, 2
rodadas na 6ª feira, 2 rodadas no sábado e 2 rodadas no domingo.
3. O organizador desta fase deverá dar hospedagem e alimentação aos três
convidados com rating FIDE, os 4 campeões das etapas semi-finais, e o campeão do
ano anterior, o restante terá direito ao alojamento e alimentação. A premiação será de

pelo menos 600,00 para os participantes.
4. A partir da publicação deste Regulamento, 03/08/2000, a Federação estará à
disposição dos Clubes para receber propostas oficiais, por escrito através de
carta, fax ou e mail de Clubes, devidamente cadastrado e em dia junto a Federação e
que estejam interessados em sediar alguma etapa, de conformidade com este
Regulamento.
Aprovado em 15/05/2001 com a manifestação escrita dos seguintes Diretores:
Luiz Cesar Niehues - 2º Vice-presidente
Caroline Chrestani - Secretaria
Mauricio Berti - Diretor Técnico
Nilton Bardini Alves - 1º Tesoureiro
Gilson Luís Chrestani - Presidente.

