Regulamento do Rating Catarinense de Xadrez Rápido
I - Objetivo:
Aferir a posição da força presumível dos enxadristas, contribuindo para
integração entre os dos diversos Clubes e Associação filiados a
Federação, bem como motivar e contribuir para o crescimento técnico
de todos os enxadristas Catarinenses.
II - Formação:
Todo enxadrista adquiri inicialmente 1.500 pontos de Rating.
Sua formação definitiva e movimentação se dá após jogar a primeira
partida.Para o cálculo das movimentações é usado programa de
computador.
III - Bônus:
O Sistema concederá, como incentivo a participação, o ganho de um
bônus adicional por partida jogada, conforme segue:
rating até 1800 = 3 pontos por partida;
rating de 1801 a 2.099 = 1 ponto por partida;
rating acima de 2.100 = zero ponto por partida.
IV - Listagem inicial básica:
A listagem origem utilizada foi a do Clube de Xadrez de Florianópolis
que tem implantado o Sistema há mais de 10 anos, no qual era
atribuído o rating inicial igual a 1.000 pontos para todo novo
participante:
Nota: esse rating era comparável com os praticados
em alguns Clubes da Internet e do Clube de Xadrez
Epistolar Brasileiro. Para que esse Rating pudesse
ser comparável com outros como da CBX ou FIDE, a
partir desta data, foi retificado, passando o rating
inicial ser de a 1.500;
V - Freqüência da publicação:
Inicialmente publicaremos o rating de todos os enxadristas.

Futuramente serão publicados somente dos enxadristas pertencentes
aos quadros dos Clubes ou Associações filiados a Federação
Catarinense de Xadrez ou de enxadrista avulso, ambos, em dia com a
taxa de manutenção anual da Federação. Enxadrista sócio em mais de
um Clube terá que optar por um deles.
VI - Torneios válidos pelo Rating:
Serão calculados rating de todos os torneios constantes do I Circuito
Catarinense de Xadrez Rápido. Serão computados também para o
calculo do Rating, torneios internos realizados por Clubes filiados a
Federação de conformidade com Normas a serem estabelecidas.
VII - Próximos Torneios com Rating:
As próximas etapas do Circuito e válidos para o Rating Catarinense
estão sendo programadas para Florianópolis, Blumenau, Joinville,
Itajai, São Bento do Sul e Rio Negrinho. Outros Clubes poderão se
candidatar junto a Federação para organizar etapas do Circuito.
Jaraguá do Sul, 27/03/99.
Presidente - Mauricio Berti
Vice Presidente - Gilson Luís Chrestani
Diretor Técnico - Haroldo Cunha dos Santos Jr.
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