
REGIONAL DE VOLTA REDONDA 2012 

Realização: 

                                 

 
 

Objetivo: - Apontar o campeão da etapa, definir novos classificados para o campeonato do Interior 2012 e 

incentivar a prática de xadrez no estado do Rio de Janeiro. 

Diretor do torneio: Alexandre Taveira. 

Arbitragem: a definir. 

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

Data – 10 e 11 de novembro de 2012. 

 Local – PET-CFCSN = PRAÇA DE ESPORTES TABAJARAS - CFCSN, Rua 90  Vila Santa Cecília (ver mapa anexo) 

Sistema de jogo – Suíço em 6 rodadas. 

Tempo de reflexão - 60 minutos nocaute para cada jogador. 

A tolerância de atraso será de 30 minutos após o momento em que o árbitro principal anuncia o início da 

rodada. 

Premiação (não cumulativa): R$500,00 

Campeão – Troféu + R$200,00  

Vice-Campeão – Troféu + R$100,00  

Terceiro colocado – Troféu + R$100,00 

Melhor classe B – Medalha + R$50,00 

Melhor classe C – Medalha + R$50,00 

Sorteio de 3 livros do Jornalista Waldemar Costa - Epopeia do Campeonato Brasileiro de Xadrez  (1927-2008) 

 

Todos os jogadores que fizerem 3,5 pontos ou mais estarão classificados para o Campeonato do Interior 

2012 (desde que federados por clubes do Interior do Estado do RJ).  

 



Programação:  

Sexta-feira 09/11/2012 – 18:00 horas – encerramento das inscrições. 

Sábado 10/11/2012 – 13:30 horas – Abertura   

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

Domingo 11/11/2012. 

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

Premiação – 18:15 h. 

 

Taxa de Inscrição: 

Jogadores federados  – R$20,00 ou R$ 10,00 (para federados com 14 anos ou menos). 

Jogadores não federados  – R$30,00.  

Haverá isenção da taxa de inscrição para jogadores Sub 14 (com rating < 1600). 

 

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 amasca@globo.com,  

davidggjr@hotmail.com, marceloeinhorn@ig.com.br e anzig@ig.com.br até o dia 09/11/2012 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. 

Observações:   

    A- Durante a partida os jogadores estão proibidos de fazer uso de anotações, fontes de informação, 

conselhos, ou analisar em outro tabuleiro. 

     B- Sem a permissão do árbitro é proibido ao jogador portar celular ou outro meio de comunicação 
eletrônicos no salão de jogos, a menos que esteja completamente desligado. Se qualquer dispositivo 
produzir ruído o jogador deverá perder a partida. O oponente deverá vencer. Entretanto, se o oponente não 



puder vencer a partida por qualquer série de lances legais, seu escore deverá ser considerado como um 
empate. 

     C- Fumar é permitido somente na área determinada pelo árbitro. 

       D- 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. 

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

ONDE SE HOSPEDAR: 

http://www.hotelinsite.com.br/resultado.asp?980/volta-redonda 

http://www.guiamais.com.br/local/stratus+hotel-hoteis-volta+redonda-rj-14494768-2 

 

http://www.hotelinsite.com.br/resultado.asp?980/volta-redonda


 


