5º TORNEIO INTERNACIONAL DE XADREZ DE CONCÓRDIA -SC
R$15.000,00 EM PRÊMIOS!
Convidamos a toda à comunidade enxadrística nacional e internacional para
participarem 01 a 05 de maio de 2019 da quinta edição do tradicional
Torneio Internacional de Xadrez de Concórdia.
Confira os detalhes e participe!
 Data
Quarta-feira 01 de maio a domingo 05 de maio de 2019
 Local
Centro de Eventos de Concórdia – Parque de Exposições, Rua Victor Sopelsa, Concórdia – SC.
(Veja a localização)







 Finalidade
Realização da V edição do tradicional Torneio Internacional de Xadrez de Concórdia,
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 STD (Rating Internacional e nacional
respectivamente)
Possibilitar a obtenção de norma de títulos de Grande Mestre (GM), Mestre Internacional (MI),
Grande Mestre Feminina (WGM) e Mestre Internacional Feminina (WMI).
O torneio forma parte do circuito nacional de “Abertos do Brasil” classificando 2 (dois)
jogadores da região para a respectiva Semifinal do Campeonato Brasileiro Absoluto 2019, com

substituição; se o evento tiver mais de 100 participantes, a CBX poderá atribuir mais uma vaga
para a citada fase semifinal.
 Premiação:
Será distribuída uma premiação total de R$15.000,00 (quinze mil reais):
 Campeão ---------- R$2.000,00 (dois mil reais) + Troféu
 2º lugar ---------- R$1.400,00 (mil e quatrocentos reais) + Troféu
 3º lugar ---------- R$1.100,00 (mil e cem reais) + Troféu
 4º lugar ---------- R$ 900,00 (novecentos reais) + Medalha
 5º lugar ---------- R$ 700,00 (setecentos reais) + Medalha
 6º lugar ---------- R$600,00 (seiscentos reais) + Medalha
 7º lugar ---------- R$500,00 (quinhentos reais) + Medalha
 8º lugar ---------- R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) + Medalha
 9º lugar ---------- R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) + Medalha
 10º lugar -------- R$400,00 (quatrocentos reais) + Medalha
 Rating FIDE até 2100 ---------- 1º Lugar R$ 350,00 + Medalha
2º Lugar R$ 250,00 + Medalha
3º Lugar R$ 200,00 + Medalha
 Rating FIDE até 1900 ---------- 1º Lugar R$ 350,00 + Medalha
2º Lugar R$ 250,00 + medalha
3º Lugar R$ 200,00 + Medalha
 Rating FIDE até 1600 ---------- 1º Lugar R$ 350,00 + Medalha
2º Lugar R$ 250,00 + Medalha
3º Lugar R$ 200,00 + Medalha
 Sem rating FIDE ----------------- 1º Lugar R$ 350,00 + Medalha
2º Lugar R$ 250,00 + Medalha
3º Lugar R$ 200,00 + Medalha
 Feminino ------------------------ 1º Lugar R$ 350,00 + Medalha
2º Lugar R$ 250,00 + Medalha
3º Lugar R$ 200,00 + Medalha
 Atleta Concordiense ---------- 1º Lugar R$ 350,00 + Medalha
2º Lugar R$ 250,00 + Medalha
3º Lugar R$ 200,00 + Medalha
 Veterano -------------------------- 1º Lugar R$ 350,00 + Medalha
(Nascidos até 1969)
2º Lugar R$ 250,00 + Medalha
3º Lugar R$ 200,00 + Medalha
 Maior delegação visitante -------------- 1º Lugar R$ 350,00 + Troféu
2º Lugar R$ 250,00 + Troféu
3º Lugar R$ 200,00 + Troféu
 Destaque para o melhor estrangeiro ------------ R$ 300,00 + Medalha
 Medalha aos 3 primeiros colocados das categorias Sub 08, 10, 12 e 14.
 Troféu aos três melhores atletas paraolímpicos e medalhas para o 4º e 5º lugar.

 Troféu Internacional: Serão consideradas as pontuações dos dois melhores jogadores de cada
país.
 Troféu Nacional por Estados: Serão consideradas as pontuações dos três melhores
jogadores de cada Estado do Brasil.
 Troféu Nacional por Municípios: Serão consideradas as pontuações dos cinco melhores
jogadores de cada município.
 Troféu Nacional Interclubes: Serão consideradas as pontuações dos cinco melhores
jogadores de cada clube.
Os prêmios não serão cumulativos, seguindo à ordem apresentada e recebendo o prêmio de
maior valor.








Participação e Inscrição
INSCRIÇÃO PROMOCIONAL! EFETUADAS ATÉ 28/02/2019 ---------- R$130,00
Inscrições efetuadas até dia 31/03/2019 ____________________R$170,00
Inscrições realizadas no mês de abril ______________________R$ 230,00
Atletas do Clube Concordiense de Xadrez terão 50% de desconto do valor da inscrição.
Atletas participantes do Circuito Regional Oeste _____________R$120,00 até 31/03/2019
Jogadores titulados FIDE (MF, WMF, MI, WIM, GM e WGM) estarão isentos, mas deverão
confirmar sua participação até 01/04/2019.
 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.
 Também haverá desconto de 50% no valor da inscrição para os enxadristas paraolímpicos
(deficiência visual, auditiva e física).
HAVERÁ DESCONTO PARA AS DELEGAÇÕES ACIMA DE 10 PARTICIPANTES,
FAVOR ENTRAREM EM CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO.
HAVERÁ CONDIÇÕES ESPECIAIS AOS PRIMEIROS GM’S e MI’s QUE ENTRAREM
EM CONTATO COM A ORGANIZAÇÃO.
 Procedimento para inscrição:
O V Torneio Internacional de Xadrez 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 com seu cadastro em dia
na Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), efetuando depósito bancário conforme valores
acima para Sicoob Crediauc Coop: 3067, Conta: 18.635-0 Banco: 756 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 documento 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 e se optar por algum pacote de alojamento e/ou alimentação.
Será admitido aos participantes solicitarem até três “Bye ausente” nas três primeiras rodadas,
recebendo bônus de 0,5 (meio ponto), desde que solicitado via correio eletrônico até o dia anterior
da competição. 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). Os jogadores que inscrevam no dia
do início do torneio, não serão emparceirados na primeira rodada, recebendo bye ausente de 0,5
ponto e sendo emparceirados para a segunda rodada.
 Programação
O torneio será realizado em 9 rodadas pelo sistema suíço seguindo o seguinte cronograma:
 Quarta-feira 01/05
Congresso Técnico às 13h30min
(Confirmação obrigatória para ser emparceirado na 1ª rodada)
1ª Rodada às 14 horas
2ª Rodada às 19h30min
 Quinta-feira 02/05
3ª Rodada às 14 horas
4ª Rodada às 19h30min
 Sexta-feira 03/05
5ª Rodada às 14 horas
6ª Rodada às 19h30min
 Sábado 04/05
7ª rodada as 10h00min
8ª rodada às 16h30min
 Domingo 05/05
9ª rodada as 09h00min
Premiação logo após a finalização da última rodada.
 Emparceiramento e ritmo de jogo
Serão obedecidas às regras oficias da Federação Internacional de Xadrez.
O ritmo de jogo será de 90 (noventa) minutos com 30 (trinta) segundos de acréscimo para cada
jogador desde o primeiro movimento com relógio digital ou 120 (cento e vinte) 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. 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: Confronto Direto, Sonneborn-Berger, Buchholz (corte do pior
resultado), Buchholz Totais e Número de Vitórias.
 Arbitragem
AF Luciano Rieter e equipe de árbitros licenciados pela Confederação Brasileira de Xadrez e
Federação Internacional de Xadrez.
Promoção para alimentação e alojamento no local dos Jogos!
Confira abaixo a tabela dos valores promocionais!
Pacote Adulto
5 almoços e 4 jantas.
R$ 160,00
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 200,00
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 240,00
+ alojamento.
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 360,00
+ alojamento+ Inscrição.
Pacote Crianças até 14 anos
5 almoços e 4 jantas.
R$ 120,00
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 150,00
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 190,00
+ alojamento.
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 310,00
+ alojamento+ Inscrição.
Pacote Crianças até 10 anos
5 almoços e 4 jantas.
R$ 90,00
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 115,00
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 150,00
+ alojamento.
5 almoços, 4 jantas e 4 café da manhã R$ 270,00
+ alojamento+ Inscrição.
Valores individuais!
Adulto
Almoço e Janta – R$ 25,00 cada
Café – R$ 15,00 cada
Alojamento – R$ 10,00 à noite

Crianças até 14 anos de idade
Almoço e Janta – R$ 18,00 cada
Café – R$ 10,00 cada
Alojamento – R$ 10,00 à noite
Crianças até 10 anos de idade
Almoço e Janta – R$ 15,00 cada
Café – R$ 8,00 cada
Alojamento – R$ 10,00 à noite
 Contato e informações complementares
Qualquer dúvida ou casos omissos, favor entre em contato pelo e-mail
xadrezconcordia@yahoo.com.br ou com os diretores do evento: Sres. Gilmar Durante e
Juares Albiero.
Telefone de Contato Clube Concordiense de Xadrez: (49) 3442-3323 Horário Comercial
OS ESPERAMOS!

