FESTIVAL CATARINENSE DA CRIANÇA
FESCRI – 2017
Blumenau/SC
11 e 12 de março

A Federação Catarinense de Xadrez – FCX, por intermédio do Clube de Xadrez de Blumenau - CBX em
comemoração aos 100 anos de fundação, convida todos os enxadristas para participarem do FESTIVAL
CATARINENSE DA CRIANÇA – FESCRI, que se realizará em Blumenau nos dias 11(sábado) e 12(domingo) de março
de 2017.
OBJETIVOS
a) Declarar os campeões de Santa Catarina nas categorias até 08, 10, 12 e 14 anos absoluto e feminino;
b) Contribuir para melhoria do nível técnico do xadrez catarinense;
c) Congregar a comunidade enxadrística de Santa Catarina, promovendo o intercâmbio cultural e social;
LOCAL
FUNDAÇÃO PRÓ FAMÍLIA
Rua Itapiranga, 368, Bairro Velha. Google Maps - https://goo.gl/maps/vF8wFze4eYz
PARTICIPAÇÃO
O FESCRI é um campeonato aberto a qualquer enxadrista, filiado ou não a alguma associação/clube
catarinense, respeitando o limite de idade de cada categoria e naipe.
O Festival Catarinense da Criança – FESCRI é constituído pelos seguintes Campeonatos Catarinenses, no
absoluto e feminino independentemente:
a)
b)
c)
d)

Campeonato Catarinense Pré-Mirim (Sub 08), para os nascidos em ou após 01 de janeiro de 2009;
Campeonato Catarinense Mirim (Sub 10), para os nascidos em ou após 01 de janeiro de 2007;
Campeonato Catarinense Pré-Infantil (Sub 12), para os nascidos em ou após 01 de janeiro de 2005;
Campeonato Catarinense Infantil (Sub 14), para os nascidos em ou após 01 de janeiro de 2003;

PREMIAÇÃO
Campeão, vice-campeão, 3º lugar
4º ao 10º lugar
Maior delegação, Melhor delegação “troféu eficiência”

Troféu
Medalha
Troféu

Medalhas de participação aos atletas Sub 06 feminino e masculino. O Sub 06 joga junto com o Sub 08.
PREMIAÇÃO ESPECIAL AOS CAMPEÕES
Os campeões de cada categoria receberão vaga na Caravana organizada pela FCX para o FENAC, com direito
a transporte, hospedagem e inscrição oferecidos pela federação. Intransferível.
INSCRIÇÕES
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 60,00 (sessenta reais), 25% de desconto, para clubes em dia com a FCX;
R$ 80,00 (oitenta reais), para os sem clubes, clubes irregulares com a FCX;
R$ 40,00 (quarenta reais), 50% de desconto, alunos de escolas municipais e estaduais de Blumenau;
R$ 40,00 (quarenta reais), 50% de desconto, atletas Sub 06 anos;
R$ 32,00 (trinte e dois reais), 60% de desconto, sócios do Clube de Xadrez de Blumenau.

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO
Inscrições somente através do e-mail:
a) Efetuar o depósito/transferência até o dia 09/03/2017(quinta-feira):
Clube de Xadrez de Blumenau – CXB - CNPJ 82.666.850/0001-98
Banco do Brasil - Agência 5459-3 - c/c 70114-9
b) Encaminhar cópia(foto) do comprovante para o e-mail fescri2017@gmail.com ;
c) Após a confirmação será publicado no site do www.chess-results.com .

SISTEMA DE DISPUTA, RITMO DE JOGO
O sistema de disputa será suíço em 6(seis) rodadas, Swiss Manager.
O ritmo de jogo será de 45min + 30seg(preferência) ou 75 minutos nocaute (sub 08 e sub 10).
O ritmo de jogo será de 60min + 30seg(preferência) ou 90 minutos nocaute (sub 12 e sub 14).
O sistema e ritmo de jogo podem ser alterados no CT dependendo do número de jogadores em cada categoria.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE
Serão adotados os seguintes critérios de desempate:
a)
b)
c)
d)
e)

Confronto Direto (código 11);
Buchholz Medianos (código 37);
Buchholz Totais (código 37);
Maior nº de vitórias (código 68);
Sonneborn-Berger (código 52); persistindo empate, sorteio.

PROGRAMAÇÃO
SÁBADO(11/03) – Manhã
SÁBADO(11/03) – Tarde
DOMINGO(12/03) – Manhã e Tarde
08h – 09h Confirmação das Inscrições 12h30min – 14h
Almoço
09h00min
4ª rodada
09h15min
Abertura
14h
2ª rodada 13h00min
5ª rodada
09h45min
Congresso Técnico
17h30min
3ª rodada 16h30min
6ª rodada
10h
1ª rodada
Encerramento e Premiação – Logo após o término da última partida!
ALOJAMENTO GRATUITO
Quem desejar pernoitar (sexta para sábado e/ou sábado para domingo) haverá alojamento no próprio Local
de competição, (vagas limitadas aos primeiros 70(setenta) pagantes das inscrições).
MATERIAL
A responsabilidade do material é de cada jogador.
INFORMAÇÕES E CONTATO
Janice Dobuchak (47) 9.9186-8252
EQUIPE DE ARBITRAGEM
Árbitro Chefe: IA Kaiser Luiz Mafra mais equipe.

PROMOÇÃO

REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE XADREZ - FCX

CLUBE DE XADREZ DE BLUMENAU - CXB

APOIO

