
 

    
 

III ALTO FERRADURA DE XADREZ 
 
 

Sábado 14 de abril de 2012 às 14h 
 

Como será o torneio: Uma iniciativa do Núcleo de Xadrez Niterói em parceria com a Pousada Alto 
Ferradura e o apoio do Movimento Convergência. Constituindo mais uma etapa do ano de 2012 do circuito 21 da 
Convergência, será um torneio aberto, no rítmo de 21 minutos knock-out, sistema suíço de emparceiramento, total 
de 5 rodadas, realizado na Pousada Alto Ferradura, no bairro da Ferradura, em Búzios. O início será às 14h de 
sábado, 14 de abril de 2012, e o término no mesmo dia por volta das 20h. Haverá um limite de 20 participantes no 
evento.  

Inscrição no torneio: A data limite para inscrição no torneio é quinta-feira, 12 de abril de 2012. O valor da 
taxa de inscrição é de R$ 30,00. 

Como fazer a inscrição: A inscrição no torneio deverá ser realizada até a data limite via depósito na conta 
corrente Titular: Ronaldo Rodrigues da Silva, Banco do Brasil (001), agência: 0162-7,cc: 14.190-9, ou diretamente 
com os organizadores do evento, Ronaldo Rodrigues (e-mail: rodsilva@vr.microlink.com.br) e Cristiano Porto (e-mail: 
portochess@gmail.com), os quais estarão disponíveis para esclarecimentos e informações adicionais, 
respectivamente, nos telefones (21)81686115 e (21)94749880. 

Premiação: A premiação dos 5 primeiros colocados será concedida após o término da última rodada com 
valor total de R$ 800,00, assim distribuídos: 1º) R$ 300,00 2º) R$ 200,00 3º) R$ 150,00 4º) R$ 100,00 5º) R$ 50,00 .  
            Reservas e hospedagem na Pousada: Em função do número limitado de jogadores (20), solicitamos aos 
interessados na hospedagem que façam a reserva com antecedência e diretamente com a Pousada Alto Ferradura, 
Tel.: (22)26232893, Site: www.altoferradura.com.br, e-mail: reservas@altoferradura.com.br. A diária promocional 
para os participantes do torneio, com reservas realizadas até o dia 4 de abril, será de R$ 145,00 (apto luxo) e de R$ 
160,00 (apto luxo-superior), mediante o pagamento integral deste valor no ato da reserva. Além do preço 
promocional, a Pousada ainda oferece aos participantes a possibilidade de check-in no sábado, 14 de abril, logo às 
10h da manhã, com check-out no domingo, 15 de abril, às 15h, permitindo a todos tempo suficiente para 
aproveitarem os encantos das praias de Búzios. 

Programação: Os participantes terão a facilidade de um jantar na Rua das Pedras com direito a um bom 
desconto num excelente restaurante local, devendo entrar em contato com o proprietário da Pousada, o Sr. Nelson 
Adrião, assim que chegar a Búzios, para ele reservar o restaurante na cidade no sábado, 14 de abril, à noite, a partir 
das 21h. 
            Como chegar: O endereço da Pousada Alto Ferradura é: Rua J-1, nº 2, CEP: 28950-000, Condomínio do 
Atlântico, Ferradura, Armação de Búzios. A referência é a Delegacia de Polícia logo na entrada da Ferradura. Assim 
que chegar a avenida de acesso à Ferradura (a mesma da Delegacia) dobrar à direita na rua imediatamente antes da 
Delegacia de Polícia e subir que vai chegar na Pousada. O proprietário e o organizador se comprometem a buscar o 
participante que por acaso não consiga chegar ao local, desde que próximo à Delegacia na entrada da Ferradura, e 
antes do início do torneio. Ver mapa com mais detalhes abaixo:  
 
 
 

 

mailto:rodsilva@vr.microlink.com.br�
mailto:portochess@gmail.com�
http://www.altoferradura.com.br/�
mailto:reservas@altoferradura.com.br�

