18º Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
Regulamento 2016
1. O Circuito Catarinense de Xadrez é um torneio aberto a qualquer enxadrista, sem qualquer distinção,
filiado ao não a algum Clube Catarinense.
2. A Federação padronizou alguns encargos básicos, sujeitos a alguma flexibilidade que deverão ser
acertados com a Diretoria Técnica, relativos a valores inscrições, premiação mínima (em espécime e
troféus e medalhas), horários, sistema de disputa, ritmo, horário de rodadas, etc ., que deverão ser
seguidos pelo Clube que se candidatar a realizar alguma etapa.
A premiação a ser distribuída em espécime fica em R$ 2.000,00 e a taxa de inscrição a ser cobrado para
atletas de Clube Regulares, já com desconto, será de R$ 20,00 (1% da premiação da D.S.) na divisão
superior e R$ 15, 00 (0,75% da premiação da D.S.) na divisão escolar. Para os demais (clube irregular,
avulso ou sem clube) a inscrição será de R$ 40,00 (2%) na superior e R$ 30,00 na escolar (1,5%).
Fica autorizado ao Clube organizador, cobrar uma taxa adicional de R$ 5,00 (cinco reais) junto a taxa de
inscrição dos que chegarem após determinado horário estabelecido, para minimizar os atrasos.
§ ÚNICO: do valor cobrado referente a atletas clube irregular, avulso ou sem clube, o organizador
deverá recolher junto a Federação Catarinense de Xadrez, na D. Superior R$ 10,00 (dez reais) e na D.
Escolar R$ 7,50 (sete reais e cinquenta centavos) com escopo conforme artigo 13 deste regulamento.
3. O Clube interessado em realizar alguma etapa deverá entrar em contato com a Diretoria Técnica ou
Presidência da Federação.
4. Ao longo do ano serão realizadas etapas em número não superior a dez, conforme interesse dos Clubes
filiados.
5. O Clube responsável pela realização da etapa poderá denominar o torneio como melhor lhe convier,
com a concordância da Federação.
6. Foram criadas duas divisões, a "Superior"; e a "Escolar" para estudantes iniciantes de até 14 anos
(nascidos de 2002 em diante).
7. Cada etapa será realizada através de dois torneios concomitantes sendo distribuídos troféus, minitroféus e medalhas para as duas divisões e premiação em dinheiro somente para a divisão Superior.
Segue em anexo planilha de distribuição da premiação.
8. A contagem em cada etapa para o acumulado anual será para os classificados em 1º, 2º e 3º lugares,
respectivamente, de 30, 20 e 10 pontos, e os demais participantes (quarto classificado em diante) da
etapa receberão 1

ponto cada. Somente integram o quadro de classificação os cadastrados e com

matrícula da Federação Catarinense de Xadrez.
9. Para DIVISÃO ESCOLAR será usada a contagem conforme artigo 8 para apurar os vencedores do
absoluto e categorias masculino e feminino Sub 8, 10, 12 e 14.

10. Para DIVISÃO SUPERIOR será usado a contagem conforme artigo 8 para apurar os vencedores
feminino adulto, adulto Sub 1700, Categorias Sub 14, 16, 18, 20 masculino e feminino, master (mais de
45 até 55 anos), sênior (mais de 55 até 60 anos) e veteranos (mais de 60 anos).
§ ÚNICO: Para definir do TÍTULO DO ABSOLUTO será realizada uma Final Fechada em dezembro.
Participam da final: os três primeiros colocados do absoluto de cada etapa estadual FCX e os vencedores
(campeão, vice e 3º lugar) das categorias feminino adulto, Sub 14, 16, 18, 20 masculino e feminino, adulto
Sub 1700, máster (mais de 45 até 55 anos), sênior (mais de 55 até 60 anos) e veteranos (mais de 60
anos). Na ausência do classificado poderá ser chamado até o sexto colocado absoluto de etapa ou anual
de categoria.
11. Para efeito de incentivo e reconhecimento aos Circuitos Regionais realizados em todas as regiões do
Estado de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Xadrez os reconhecerá e os mesmo poderão
classificar jogadores para a grande Final do Circuito Catarinense de Xadrez Rápido sob as seguintes
condições:
1º) Registro do Circuito Regional através de um Clube Regularmente Filiado;
2º) Todas etapas deverão ser validadas com Rating FCX;
3º) Envio dos relatórios de eventos realizados e ao final a pontuação com os classificados;
4º) O regional oferecerá três vagas para a grande Final do Circuito Catarinense de Xadrez Rápido
(Campeão, Vice e 3º lugar Anual) por categoria : absoluto, feminino adulto, Sub 14, 16, 18, 20 masculino e
feminino , adulto Sub 1700, máster, sênior e veterano.
§ ÚNICO: o registro do regional terá um custo anual de R$ 80,00 (oitenta reais) e as etapas validadas
pelo rating FCX o custo de R$ 2,00 ( dois reais) por enxadrista.
12. Haverá premiação de Troféu Performance para Campeão, Vice e 3º Lugar e Troféu de maior
Delegação (visitante) e Delegação mais distante.
13. Custos: a etapa estadual terá custo de registro de pré-oficialização de R$ 40,00 (quarenta reais) e o
valor de R$ 2,00 (dois reais) por participante, independentemente se abonado ou não sua inscrição, em
cada etapa será encaminhado, no próprio dia do evento, para a Federação Catarinense de Xadrez. Esse
valor será utilizado para cobrir os custos do cálculo do Rating e, eventualmente parte será utilizado para
premiar ao final do ano os finalistas do Circuito.
14. Caberá a FCX decidir a melhor forma para a premiação final do Circuito em ambas Divisões.
15. Todas etapas serão válidas para Rating Catarinense de Xadrez Rápido na Divisão Superior e Escolar.
16. É vetado aos filiados, realizar evento enxadrístico sem autorização da Federação em data
coincidente com as integrantes da programação anual da Federação Catarinense.
17. O Campeão e Vice-campeão Absoluto da Final do Circuito Catarinense de Xadrez Rápido passa
automaticamente a ser classificado para a final do Campeonato Catarinense Absoluto do ano seguinte,
desde que não impedido por questões de filiação ou justiça desportiva.
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