CAMPEONATO BRASILEIRO JUVENIL 2019
ABSOLUTO E FEMININO
O Clube Concordiense de Xadrez - CCX, em parceria com a Confederação
Brasileira de Xadrez – CBX, tem a honra de convidar à comunidade
enxadrística nacional para participar do CAMPEONATO BRASILEIRO
JUVENIL DE XADREZ ABSOLUTO E FEMININO que se realizará no
município de Concórdia – SC desde quinta-feira 1 de Agosto até domingo 4
de Agosto de 2019.
 OBJETIVOS
 Apontar os campeões brasileiros de xadrez juvenil (sub-20) absoluto e
feminino de 2019;
 Indicar os representantes oficiais do Brasil no Campeonato Mundial da
categoria do corrente ano;
 Propiciar movimentação e formação de Rating FIDE/CBX STD
(Rating internacional e nacional respectivamente);
 Promover o xadrez e congregar à comunidade enxadrística nacional,
fomentando o turismo no município e promovendo o intercâmbio
cultural e social.

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







PROMOÇÃO
Federação Internacional de Xadrez (FIDE)
Confederação Brasileira de Xadrez (CBX)
Federação Catarinense de Xadrez (FCX)
Clube Concordiense de Xadrez (CCX)
Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC)

 PARTICIPAÇÃO
Poderão participar todos os enxadristas brasileiros dentro da faixa etária da
competição (sub-20), nascidos a partir de 1999. Os jogadores deverão estar
cadastrados na Confederação Brasileira de Xadrez com a anuidade 2019 paga.
 PREMIAÇÃO
 O campeão e a campeã serão indicados, conforme regulamento da CBX,
para serem os representantes oficiais do Brasil no Campeonato Mundial
da categoria que será realizado em Nova Deli, Índia, no período de 14 a
26 de outubro do corrente ano.
 Serão laureados com troféus os três primeiros. Os colocados do quarto
até o décimo lugar receberão medalhas.
 PROGRAMAÇÃO
 Quinta-feira 01/08
Abertura Oficial e Congresso Técnico às 18h30min (Confirmação
obrigatória para ser emparceirado na 1ª rodada)
1ª Rodada logo após o Congresso Técnico
 Sexta-feira 02/08
2ª Rodada às 14h
3ª Rodada às 19h30min
 Sábado 03/08
4ª Rodada às 14 horas
5ª Rodada às 19h30min

 Domingo 04/08
6ª Rodada às 9 horas
7ª Rodada às 14h30min horas
Premiação logo após finalizar a última rodada.
 PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO
A inscrição deve ser realizada efetuando depósito bancário conforme
valores abaixo para Sicoob Crediauc Coop (756), agência 3067, conta
corrente 18.635-0 em favor de Clube Concordiense de Xadrez, CNPJ:
78.478.575/0001/01. No prazo máximo de uma semana, após realizar o
depósito, a inscrição somente será homologada mediante o envio de
correio para xadrezconcordia@yahoo.com.br contendo as seguintes
informações: Foto ou número do comprovante de depósito, nome
completo, data de nascimento, cidade e/ou instituição a qual representa e
ID CBX. Avisar também no e-mail caso seja necessário translado do
Aeroporto de Chapecó, solicitação de bye ausente na primeira rodada e se
optar pela hospedagem no alojamento e/ou pacote de alimentação.
 Valores:
- INSCRIÇÃO PROMOCIONAL ATÉ 31/05/2019 -----------R$90,00
- Inscrições efetuadas no mês de Junho
R$120,00
- Inscrições realizadas no mês de Julho
R$150,00
- Atletas do Clube Concordiense de Xadrez terão 50% de desconto no valor
da inscrição, assim como também os atletas dos municípios participantes do
Circuito Regional Oeste, desde que confirmem participação até 30/06/2019.
- Jogadores titulados FIDE (MF, MI e GM) estarão isentos, mas deverão
confirmar sua participação até 30/06/2019.
 SISTEMA DE DISPUTA E RITMO DE JOGO
Serão obedecidas às regras oficias da Federação Internacional de Xadrez.
Uma competição será o Campeonato Brasileiro Juvenil Absoluto e a outra
será o Campeonato Brasileiro Juvenil Feminino, cada torneio será
individual no sistema suíço, sendo utilizado o programa informático Swiss
Manager, oficial da FIDE. O ritmo de jogo será de 90 (noventa) minutos
com 30 (trinta) segundos de acréscimo para cada jogador desde o primeiro
movimento. A organização disponibilizará jogo de peças e relógio digital.
Será declarada a perca da partida por ausência (WO) quando o jogador não
se apresentar no local de jogos até uma hora após o início da rodada. Caso
não apresente justificativa até o final da rodada em questão, será excluído da

competição. No caso de empate com o mesmo número de pontos, serão
utilizados pela ordem, os seguintes critérios de desempate: Resultado
individual (confronto direto); Buchholz com corte do pior resultado;
Buchholz sem corte; maior número de vitórias; mais partidas com as peças
pretas; e, caso ainda persista o empate, haverá duas partidas de xadrez blitz
com tempo de 3 (três) minutos mais 2 (dois) segundos de acréscimo para
cada lance, se o match acabar empatado será jogada uma única partida, com
sorteio de cores, onde o jogador de peças brancas terá 6 (seis) minutos e o
jogador de peças pretas 5 (cinco), porém o empate será considerado como
vitória para o jogador de pretas.
 HOSPEDAGEM
A organização disponibiliza alojamento para os participantes e
acompanhantes no Centro de Eventos onde será realizado o torneio. O valor
total é de R$ 40,00 (quarenta reais) por pessoa, com entrada liberada a partir
das 10 horas do dia 1 de agosto e saída às 12 horas do dia 5 de agosto. A
reserva deverá seguir o mesmo procedimento da inscrição, as vagas são
limitadas. Também haverá disponibilidade nos hotéis parceiros da competição,
os interessados deverão entrar em contato via e-mail ou telefone.
Conforme regulamentado pela CBX, os atuais campeões brasileiros e
campeões estaduais da categoria; desde que os eventos sejam registrados no
calendário CBX cumprindo todas as disposições do Regulamento de Torneios
da CBX, terão hospedagem gratuita no alojamento oficial do evento.
 Direção e Arbitragem
Os diretores do evento serão os Sres. Arlan Giuliani e Gilmar Durante.
A equipe de arbitragem será composta por árbitros licenciados pela
Confederação Brasileira de Xadrez e Federação Internacional de Xadrez.
Árbitro Principal: MI / AN Leandro Perdomo [ID FIDE 109746]
Árbitros Auxiliares: AA Tainá Durante [ID FIDE 2117533]
AA Júlia Brunetto Ródio [ID FIDE 2143291]
AA Jean Carlo Klein [ID FIDE 22712526]
AA Denison Barreiros da Silva [ID FIDE 2117525]
 PACOTES PROMOCIONAIS
Haverá um refeitório próprio para os participantes no Centro de Eventos onde
será realizado o evento. Será servido café da manhã e almoço nos dias 2, 3 e 4
de Agosto; e jantar nos dias 1,2 e 3 de Agosto.

 Valores:
- Alojamento no período do torneio com refeições completas no período do
torneio ---------- R$ 140,00
- Refeições completas no período do torneio (3 cafés da manhã, 3 almoços e 3
jantas) ----------- R$120,00
- Almoço e jantar no período do evento ----------------------- R$ 80,00
- Valor avulso de cada refeição (almoço ou jantar) ---------- R$20,00
- Valor avulso do café da manhã ------------------------------- R$10,00
 INFORMAÇÕES E CONTATO
Qualquer dúvida ou casos omissos, favor entre em contato via e-mail para
xadrezconcordia@yahoo.com.br ou pelo telefone do Clube Concordiense de
Xadrez: (49) 3442-3323 em horário comercial.
OS ESPERAMOS!

