
REGIONAL DE CABO FRIO 2012 

Realização 

             

 
Objetivo: - Apontar o campeão da etapa, classificar enxadristas para o Campeonato Carioca ou para o 

Campeonato do Interior e incentivar a prática de xadrez no estado do Rio de Janeiro. 

Participação - Aberto a participação de jogadores federados e não federados.  

Diretora do Torneio: Glaucia Vieira. 

Data – 20 e 21 de outubro de 2012. 

 Local – Ginásio Poliesportivo. 

À beira da Rodovia Amaral Peixoto, Ginásio Prof. João Austo Teixeira Silva, conhecido como o Ginásio de 

Tamoios. Tamoios é o 2º distrito de Cabo Frio. 

Sistema de jogo – Suíço em 6 rodadas. 

Tempo de reflexão - 60 minutos para cada jogador. 

Arbitragem:  a definir 

Premiação: R$500,00 

Campeão – Troféu + R$200,00 

Vice-Campeão  medalha + R$150,00 

Terceiro colocado  medalha + R$100,00 

Melhor de Cabo Frio R$50,00 

 

Sorteio de dois livros do jornalista Waldemar Costa - Epopeia do campeonato Brasileiro - 1927-2008 

 

Todos os jogadores que fizerem 3,5 pontos ou mais estarão classificados para o Campeonato Carioca (caso 

sejam federados por clubes da capital) ou para o Campeonato do Interior (caso sejam federados por 

clubes fora da capital). 

 

 

http://imperatriz.colegioipiranga.com.br:8000/
http://imperatriz.colegioipiranga.com.br:8000/


Programação:  

Quinta-feira 18/10/2012 – 18:00 horas – encerramento das inscrições. 

Sábado 20/10/2012 – 13:30 horas – Abertura   

Primeira rodada – 14:00 h. / Segunda rodada – 16:30 h.  / Terceira rodada – 19:00 h. 

Domingo 21/10/2012. 

Quarta rodada – 10:00 h. / Quinta rodada – 13:30 h. / Sexta rodada –  16:00 h. 

Premiação – 18:15 h. 

Taxa de inscrição – R$20,00.  

Jogadores não federados R$30,00. 

Jogadores com 14 anos ou menos - R$10,00. 

 

As inscrições serão feitas através de depósito na conta corrente do banco Santander ag. 3271 cta. 

01000251-4 em nome de Alberto Pinheiro Mascarenhas (CPF 552.705.227-72) 

Enviar a cópia do comprovante de depósito e informações do jogador por e-mail para "Sergio Dias" 

<diaschess@gmail.com>, "Marcelo Einhorn" <marceloeinhorn@ig.com.br> e "Alberto Mascarenhas" 

<amasca@globo.com>, até o dia 18/10/2012 às 18:00 horas quando se encerram as inscrições. 

Aceitamos inscrições consolidadas via diretores de clubes. O diretor deve providenciar o depósito 

equivalente às inscrições informadas e nos remeter comprovante e demais informações por email. 

 

Critérios de desempates: 

1. Confronto direto. 

2. Escore acumulado total. 

3. Buchholz Total. 

4. Buchholz Mediano. 

 5. Maior número de vitórias. 

 

Material: Os jogadores devem comparecer com jogos e relógios de xadrez em perfeito estado de 

funcionamento. 

 

Recursos: Não serão aceitos recursos contra este regulamento após o início da primeira rodada. 

 

Obs. Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem para a 

utilização em toda a mídia impressa e eletrônica para a divulgação sem nenhum ônus e por prazo 

indeterminado. 



 

Hospedagem: 

Pousada Costa do Sol (a mais próxima do Ginásio Poliesportivo deTamoios, o melhor custo-benefício!) 

Suítes à beira-mar 

Casal R$ 100,00 

Solteiro R$ 40,00 

(22) 2630-7779 

-------------------------------------- 

Pousada Chaparral (dista 1 Km e está na estrada!) 

Casal R$ 80,00 

Solt. R$ 50,00 

(22) 2646-0980 

----------------------------------------- 

POUSADA UNAMAR 

(22) 2630-6966 

------------------------------------------ 

www.pousadadocemar.com.br 

tel: 2645-8250 

 

**************************** 

Dúvidas: 

Glaucia Vieira: (22)-8823-1990 

Sérgio Dias: (21)-7930-2100 

Marcelo Einhorn: (21)-9602-8318 

 

 


