II CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATLON CHESS
Objetivo: apontar o Campeão Brasileiro de Triatlon Chess 2017. Promover o intercâmbio entre
enxadristas do Brasil. Movimentar o Rating FIDE e CBX de Rápido.
Classificar os três primeiros colocados para o Campeonato Brasileiro de Xadrez Rápido
2017.

Participação: aberto a todo e qualquer jogador.
Local: Clube de Xadrez de Curitiba – Rua XV de Novembro, 266 9º andar - Curitiba - PR
Data: 08 de julho de 2017. NOVA DATA
Inscrições e informações: As inscrições serão feitas exclusivamente por email até o dia 04 de
julho de 2017 para o e-mail calleroschess@gmail.com Dúvidas e outras informações pelo (41)
99632-4670 com Calleros. Os jogadores deverão estar cadastrados na CBX antes do início
do evento, não sendo obrigatório estar em dia para o ano de 2017.
Valor da inscrição: R$50,00 por jogador até 15/06/2017. R$60,00 Até 30/06/2017 e
R$70,00 após 30/06/2017.
Depósito Bancário: Caixa Econômica Federal operação 013 poupança, agencia 0369 conta
422214-7 em nome de Carlos Calleros. Após o deposito bancário enviar e-mail com o
comprovante do depósito bancário para: calleroschess@gmail.com
Sistema e Ritmo: suíço em 06 rodadas, pelo programa Swiss Manager, com três partidas a cada
rodada, com tempo de reflexão de 10 minutos + 5 segundos por movimento, ou 15 minutos
nocaute em relógios analógicos.
Obs.: o emparceiramento será feito base na somatória dos pontos das três partidas, sendo que
cada partida valerá um ponto.
A tolerância é 10´ (dez minutos), contados a partir do início de cada rodada. O jogador que se
apresentar após esta tolerância, será declarado ausente e, conseqüentemente, perdedor das
partidas e dos pontos respectivos (W0).
a) Será eliminado do torneio o atleta que não comparecer a duas rodadas, alternadas ou
consecutivas.
b)

A inscrição neste evento implica plena aceitação deste regulamento. Os casos omissos serão
dirimidos pela arbitragem, observada a Lei do Xadrez e as regras de torneios da FIDE e CBX.
Sistema de desempate: a) Confronto Individual, b) milésimos com corte do pior resultado, c)
milésimos sem corte, d) sonneborn-berger, e) maior número de vitórias.

Programação
04/07/2017

Encerramento das Inscrições

08/07/2017 Até 10:00 Confirmação das Inscrições
10:30

Abertura Oficial e CT

11:00

1ª Rodada

13:00

2ª Rodada

14:00

3ª Rodada

15:00

4ª Rodada

16:00

5ª Rodada

17:00

6ª Rodada

18:00

Premiação

Premiação total de R$2.000,00 - Campeão, R$500,00 + Troféu, Vice Campeão, R$400,00 +
medalha, 3º. Lugar, R$300,00 + medalha, 4º. Lugar, R$250,00 + medalha, 5º. Lugar,
R$150,00 + medalha, 6º. Lugar R$100,00 + medalha, 7º. Lugar R$100,00 + medalha,
8º. Lugar R$ 80,00 + medalha, 9º. Lugar R$ 70,00 + medalha, 10º. Lugar R$ 50,00 +
medalha. Melhor sócio do CXC R$100,00 + medalha. Categorias: medalhas para 10, 12, 14,
16 e 18 M/F, Feminino, Veterano.
Obs.: a premiação não será somada e dividida, mas sim distribuída por sistema de desempate.
Comitê de Apelação: Composto por 3 membros titulares, o Presidente (Diretor Geral), dois
representantes dos jogadores, se possível um de cada estado e 2 suplentes, a serem eleitos
durante o Congresso Técnico. Analisará recursos contra decisão da equipe de arbitragem. Deverá
ser apresentado por escrito ao Diretor Geral do evento, num prazo máximo de 15 minutos após o
término da rodada em questão e pagar uma taxa de 200,00 reais em dinheiro. O valor será
devolvido caso o Comitê de Apelação de ganho de causa ao reclamante.
Promoção: FIDE - CBX – Confederação Brasileira de Xadrez
Diretor Geral: AI Carlos Calleros.
Árbitro Principal: AR Alexandre Zampier e equipe.
Material: Cada jogador deverá trazer jogo relógio de xadrez em bom estado de funcionamento.
As brancas apresentam as peças, as pretas, o relógio.
Sites de informação: acompanhamento das inscrições através do link do evento no chessresults.
Apoio: CXC – FEXPAR – REDOSUL – JAC CONSULTORIA
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Apoio

