2º FIDE BLITZ DE CONCÓRDIA – SC

Convidamos a toda a comunidade enxadrística para participarem no dia 11 de Agosto de 2018 do 2º
FIDE Blitz de Concórdia – SC.
Confira os detalhes e participe!
 Data
Sábado 11/08/2018 com inicio as 10h00min.

 Local
Restaurante do Centro de Eventos de Concórdia – Parque de Exposições, Rua Victor Sopelsa, Concórdia – SC.
(Veja a localização)

 Finalidade
 Realização da 2º FIDE Blitz de Concórdia - SC, congregando a comunidade enxadrística nacional e Internacional,
fomentando o turismo no município e promovendo o intercâmbio cultural e social.
 Propiciar movimentação e formação de Rating FIDE/CBX BLITZ (Rating Internacional e nacional respectivamente)

 Participação e Inscrição
O 2º FIDE Blitz de Concórdia será 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
cadastrados na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), não havendo necessidade de estarem com anuidade paga.

Valores:
 Inscrições efetuadas no local do evento até as 09h30min – R$ 25,00
 Atletas do Clube Concordiense de Xadrez R$15,00
 Jogadores titulados FIDE (MF, WMF, MI, WIM, GM e WGM) estarão isentos, mas deverão confirmar até 10/08/2018.
Conforme o art. 23 do Regulamento de Torneios da CBX, os jogadores com idade igual ou superior a 60 anos terão direito a
desconto de 50% (cinquenta por cento) do valor da inscrição para o torneio. O mesmo se aplica aos jogadores com o título de
Mestre Nacional homologado pela CBX.
A inscrição somente será homologada mediante envio de correio eletrônico para xadrezconcordia@yahoo.com contendo
as seguintes informações: Nome completo data de nascimento e ID CBX e cidade/clube que representa.
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).

 Programação
O torneio será realizado em 6 (seis) rodadas pelo sistema suíço seguindo o seguinte cronograma:
 Sábado 11/08/2018
Inicio do Torneio as 10h00min com previsão de término para as 11h30min.

 Premiação
Serão distribuídos 50% dos valores totais arrecadados nas inscrições deste Torneio BLITZ
Destes valores destinados a premiação será distribuída da seguinte forma:
 40% para O campeão + medalha
 25% para o 2º Lugar + medalha
 20% para o 3º Lugar + medalha
 15% para a melhor atleta feminina + medalha
 Medalhas de 1º, 2º e 3º Lugar para as categorias Sub 08, Sub 10, Sub 12, sub 14, sub 16 e Sub 18.
Os prêmios não serão cumulativos.
 Emparceiramento, ritmo de jogo e critérios de desempate.
Serão obedecidas as regras oficias da Federação Internacional de Xadrez.
O ritmo de jogo será de 3 minutos mais 2 de acréscimo para cada jogador desde o primeiro movimento com relógio digital ou 5
(Cinco) minutos nocaute com relógio analógico.
O jogador das peças brancas deverá apresentar jogo de peças e o jogador de pretas o relógio em bom estado de
funcionamento. 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.

 Arbitragem
Tainá Durante e equipe

 Contato e informações complementares
Qualquer dúvida entre em contato pelo e-mail xadrezconcordia@yahoo.com.br ou Telefones de Contato: (49) 3442-3323
Horário Comercial (49) 988052149 WhatsApp.

 Almoço no local dos Jogos.
Até 12 anos R$ 10,00 acima de 12anos R$ 15,00 livre – Reservar juntamente com a inscrição!

 Apoio e promoção







Clube Concordiense de Xadrez
Fundação Municipal de Esportes de Concórdia
Prefeitura Municipal de Concórdia – SC
Federação Catarinense de Xadrez
Confederação Brasileira de Xadrez
Federação Internacional de Xadrez

