Seletiva SC Gymnasiade 2018
A Federação Catarinense de Desporto Escolar - FCDE e a Federação Catarinense de Xadrez – FCX, em parceria
com o Clube de Xadrez de Blumenau (CXB), tem a honra de convidar a todos(as) o(a)s enxadristas para
participarem da Seletiva Catarinense, para a fase Nacional e classificatória para a Gymnasiade 2018 que ocorrerá
em Marrakech/Marrocos de 02 a 09 de Maio de 2018.
OBJETIVOS
a) Apontar os 3 primeiros colocados de cada naipe, para a Fase Nacional da Seletiva Gymnasiade 2018.
a.1: A fase nacional ocorrerá de 22 a 25 de Março em São Paulo (ou ABC paulista). Os atletas classificados
terão direito a hospedagem, alimentação e translado interno na competição, mas devem arcar com o custo
de transporte até São Paulo.
Data e Local:
17/02/2018 nas dependências do Colégio Bom Jesus Santo Antônio – Centro de Blumenau.

PARTICIPAÇÃO
Poderão participar da Seletiva Catarinense, todos os(as) atletas catarinenses, nascidos nos anos de 2000, 2001 e
2002, e que estejam no Ensino médio em 2018.
Obs: Os atletas que não estiverem devidamente matriculados no Ensino médio, não poderão participar da
Seletiva.
PROGRAMAÇÃO
Abertura

10h00min

Congresso Técnico

10h30min

1ª rodada

11h00min

Almoço

4ª rodada

15h00min

5ª rodada

15h45min

2ª rodada

13h30min

6ª rodada

16h30min

3ª rodada

14h15min

7ª rodada

17h15min

Desempates e Premiação ao termino da última rodada.

INFORMAÇÕES E CONTATO
WIM Regina Ribeiro (47) 99912-9539
PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO
a)
b)
c)
d)

Inscrições somente por e-mail para: seletivaxadrezsc@gmail.com
Na inscrição deverá constar: Nome Completo, ID CBX, Data de nascimento e instituição de ensino que estuda.
A inscrição deverá ser realizada obrigatoriamente até o dia 16/02/2018 até às 22:00;
Será cobrado o valor de R$ 20 de inscrição (A título de ajuda de custo para realização do evento), que poderão
ser pagos antes do início da primeira rodada.

SISTEMA DE DISPUTA, RITMO DE JOGO
O sistema de disputa será suíço em 7(sete) rodadas, Swiss Manager.
O ritmo de jogo será de 15 minutos com acréscimo de 5 segundos por lance.
BYE AUSENTE (0,5)
Bye ausente, com direito a 0,5 (meio ponto), será admitido somente na 1ª rodada.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Serão adotados os seguintes critérios de desempate:
a)
b)
c)
d)
e)

Confronto Direto (código 11);
Buchholz com corte do 1(pior) (código 37);
Buchholz Totais (código 37);
Maior nº de vitórias (código 68);
Sonneborn-Berger (código 52); persistindo empate, sorteio.

DESEMPATE PARA ZONA DE CLASSIFICAÇÃO
Em caso de empate na zona de classificação serão jogadas partidas rápidas.
INDICAÇÃO DO TÉCNICO(A) PARA A SELETIVA NACIONAL.
Havendo possibilidade de indicação de um técnico(a) para a seletiva nacional, o(a) mesma será
realizada, dendo por base, a somatória de pontos (abaixo descrita) do rendimento dos atletas classificados (em
ambos os naipes) de cada clube.
1o Lugar = 13 Pontos.
2o Lugar= 8 Pontos.
3o Lugar= 5 Pontos.
Obs: O clube/instituição que somar mais pontos, indicará o(a) técnico(a) para a Fase nacional. Em caso de empate na
somatória, a escolha se dará pela FCX, dentre os empatados.
TEMPO DE W.O.
O tempo de W.O. será até o término do tempo no relógio.

PROIBIÇÃO DO PORTE DE MEIOS DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
Vedado o uso/porte de celular ou de qualquer outro aparelho eletrônico no salão de jogos. Os infratores serão
penalizados com a perda da partida.
MATERIAL
TRAGAM RELÓGIOS DIGITAIS e JOGOS DE PEÇA!
EQUIPE DE ARBITRAGEM
AN Luciano Rietter

