20º CIRCUITO REGIONAL
OESTE DE XADREZ 2020

1ª etapa

LACERDÓPOLIS – SC
14 de Março 2020
VALENDO RATING FIDE / CBX
LOCAL: CENTRO EDUCACIONAL DE LACERDÓPOLIS – Rua Simão Marcon, 234 Centro Lacerdópolis SC.
DATA: 14 de março de 2020.
PARTICIPAÇÃO: O Circuito Regional Oeste 2020 é aberto a qualquer enxadrista interessado.
OBJETIVOS:
- Declarar o campeão e a campeã da 1ª etapa do Circuito Regional Oeste de Xadrez 2020;
- Movimentação do rating FIDE/CBX;
- Contribuir na melhoria do nível técnico dos participantes.
PROGRAMAÇÃO: A etapa terá a seguinte programação:
13:30 horas – Término da confirmação das Inscrições;
13:40 horas – Congresso Técnico;
13:45 horas – 1ª rodada;
14:25 horas – 2ª rodada;
15:10 horas – 3ª rodada;
16:00 horas – 4ª rodada;
16:50 horas – 5ª rodada;
17:40 horas – 6ª rodada;
A premiação será feita logo após o encerramento da etapa.
SISTEMA E RITMO DE JOGO: A competição será realizada pelo sistema suíço em 6 (seis) rodadas.
As partidas serão de 15 minutos para cada jogador (relógio analógico) ou 10 minutos + 5 segundos por lance
(relógio digital).
TORNEIOS: Serão divididos em 6 torneios divididos por faixa de idade:
Torneio SUB 08 anos – para enxadristas com idade até 08 anos (nascidos
Torneio SUB 10 anos – para enxadristas com idade até 10 anos (nascidos
Torneio SUB 12 anos – para enxadristas com idade até 12 anos (nascidos
Torneio SUB 14 anos – para enxadristas com idade até 14 anos (nascidos
Torneio SUB 16 anos – para enxadristas com idade até 16 anos (nascidos
Torneio ABSOLUTO – aberto a qualquer idade.
O enxadrista poderá optar em jogar em um torneio superior a sua idade.

em 2012, 2013...);
em 2010 e 2011);
em 2008 e 2009);
em 2006, 2005);
em 2004, 2003);

RATING: será valido para Rating FIDE e CBX para o Torneio Absoluto ID do Torneio: 5241/20.
INSCRIÇÕES: O valor da inscrição será de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para o Torneio Absoluto e de R$
15,00 (quinze reais) para os demais torneios (Sub 08, 10, 12, 14 e 16), desde que realizadas até a 5ª feira dia
12/03. As inscrições realizadas após este prazo terão o valor de R$ 30,00 (trinta reais), independente do torneio
que ira jogar. Inscrições realizadas no dia ficarão bye ausente na 1ª rodada.
Jogadores com idade igual ou superior a 60 anos terão direito a desconto de pelo menos 50% (cinquenta por
cento) no valor da inscrição, conforme determina o estatuto do idoso.
Jogadores com titulação de CM, WCM e MN homologado pela CBX terão direito a desconto de 50% (cinquenta
por cento) na taxa de inscrição.
As inscrições deverão ser feitas através de e-mail mviott@yahoo.com.br com Michel Viott ou cxlacer@gmail.com
com Edison Luiz de Oliveira.

As inscrições realizadas serão confirmadas com resposta a entidade ou individualmente através do e-mail onde
foi realizada a inscrição e estarão publicadas do Chess-Results na 6ª feira dia 13/03.
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO: As confirmações das inscrições bem como seu pagamento será feito no
local da competição até as 13:30 horas.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE serão os seguintes:
1º - Confronto Direto;
2º - Milésimos medianos;
3º - Milésimos totais;
4º - Sonemborg-Berger;
5º - Numero de vitórias.
PREMIAÇÃO: será a seguinte:
Medalhas para 1º a 5º lugar masculino;
Medalhas para 1º a 5º lugar feminino;
Medalhas para 1º a 3º lugar para a categoria sub 18 anos;
Medalhas para 1º a 3º lugar para a categoria master (acima de 40 anos - 1980);
Medalhas para 1º a 3º lugar para a categoria senior (acima de 55 anos - 1965);
Medalha de participação para todos da categoria Sub 8 anos.
Troféu ao Campeão e a Campeã.
Troféus aos três municípios/entidades melhores classificados.
PREMIAÇÃO 2019: Durante a realização da 1ª etapa será feita a entrega da premiação final do circuito 2019.
MATERIAL: Os enxadristas deverão apresentar-se para jogar com jogo de peças e relógio de xadrez.
ORGANIZAÇÃO: Clube de Xadrez de Lacerdópolis e Clube Concordiense de Xadrez
ARBITRAGEM: AR Michel Viott e equipe.
ALIMENTAÇÃO: Quem desejar almoçar em Lacerdópolis é necessário fazer reserva antecipada.
Fone para reservas: 49 3552 0095 com Moacir ou Salete.
INFORMAÇÕES: Maiores informações poderão ser obtidas com Edison pelo fone (49) 99966–4135
(WhatsApp) ou pelo e-mail cxlacer@gmail.com.

