Campeonato Catarinense Absoluto
Blitz Online 2021
Transmissão ao Vivo do GM Krikor Mekhitarian!
Premiação: R$ 1.500,00 em prêmios
Campeão ....................................................... R$ 350
2º lugar ......................................................... R$ 250
3º e 4° lugar ................................................ R$ 175
5º ao 8º lugar .............................................. R$ 75
9º ao 16º lugar ........................................... R$ 25
Melhor feminino na seletiva ............... R$ 50

Ritmo de Jogo: 3’+2”.
Inscrição para a fase seletiva: até 08 de abril (quinta-feira) – 16h (Brasília)
R$ 10,00 para sócios de clubes em dia com a FCX ou avulsos em dia e R$ 20,00 para os demais – Depósito
na Conta da Federação Catarinense de Xadrez – BB Ag: 16-7 CC 228602-5 CNPJ 82.908.336/0001-11 – Após
o depósito, enviar comprovante para o email marcelopomar@hotmail.com , com nome completo, data de
nascimento, ID FIDE e CBX (se tiver), e a conta (nickname) no Chess.com.
✓ Participação: Jogadores federados por SC junto à CBX ou nascidos em SC (nesse caso enviar
comprovativo junto da inscrição).
✓ Para a fase final é obrigatório o uso de câmera e microfone através do Zoom.
Plataforma: Chess.com – Necessário ter mínimo de 50 partidas jogadas na conta que será utilizada na
competição.
Etapa Classificatória – Seletiva: 08 de abril (quinta-feira) – 20h (Brasília)
Sistema Suíço em 09 rodadas – Classifica 08 jogadores para a fase Final (Oitavas de Final).
Os jogadores que tiverem suas contas excluídas pelo sistema de averiguação de fraudes do Chess.com
ficam desclassificados dos eventos. A indicação da plataforma é soberana, não cabendo recurso à
organização do evento, somente à própria plataforma.
Oitavas de Final e Quartas de Final: 10/04 (sábado)
8 jogadores pré-classificados, convidados pela FCX + 8 classificados pela Seletiva.
O emparceiramento se dará pelo rating FIDE STD, e não havendo, pelo rating CBX: #1 x #16, #2 x #15, etc.
Oitavas de Final: Match Eliminatório de 04 partidas (quem fizer 2,5 pontos passa de fase).
Quartas de Final: Match Eliminatório de 06 partidas (quem fizer 3,5 pontos passa de fase).
Em caso de empate no match: Uma partida Armageddon: Brancas com 5 minutos e obrigação de vencer,
pretas com 4 minutos com direito ao empate.

Semifinal e Final: 11/04 (domingo)
Semifinal: Match Eliminatório de 08 partidas (quem fizer 4,5 pontos passa de fase).
Final: Match decisivo de 10 partidas (quem fizer 5,5 pontos vence).
Em caso de empate no match: Uma partida Armageddon: Brancas com 5 minutos e obrigação de vencer,
pretas com 4 minutos com direito ao empate.
Pré-classificados para a Fase Final: confirmar a participação até 08/04.
GM Neuris Delgado (Campeão Catarinense Blitz Online 2020)
GM Everaldo Matsuura (Campeão Catarinense 2019)
GM Rafael Duailibe Leitão
GM Alexandr Fier
GM Giberto Milos
GM José Fernando Cubas
IM Leandro Perdomo
IM Jorge Bittencourt

