FESTIVAL CATARINENSE DA CRIANÇA –
FESCRI 2018
Concórdia/SC
24 e 25 de Março de 2018.

A Federação Catarinense de Xadrez – FCX, por intermédio do Clube Concordiense de Xadrez - CCX ,
convida todos os enxadristas para participarem do FESTIVAL CATARINENSE DA CRIANÇA –
FESCRI, que se realizará em Concórdia nos dias 24(sábado) e 25(domingo) de março de 2018.
OBJETIVOS
 Declarar os campeões de Santa Catarina nas categorias até 08, 10, 12 e 14 anos absoluto e
feminino;
 Contribuir para melhoria do nível técnico do xadrez catarinense;
 Congregar a comunidade enxadrística de Santa Catarina, promovendo o intercâmbio cultural e
social;
LOCAL
Centro de Eventos de Concórdia
Centro de Eventos Concórdia, Rua Victor Sopelsa - Parque de Exposição, Concórdia - SC,
89700-000.
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:





Campeonato Catarinense Pré-Mirim (Sub 08), para os nascidos em ou após 01 de janeiro de 2010;
Campeonato Catarinense Mirim (Sub 10), para os nascidos em ou após 01 de janeiro de 2008;
Campeonato Catarinense Pré-Infantil (Sub 12), para os nascidos em ou após 01 de janeiro de 2006;
Campeonato Catarinense Infantil (Sub 14), para os nascidos em ou após 01 de janeiro de 2004;

PREMIAÇÃO
Campeão, vice-campeão, 3º lugar de cada categoria e naipe.

Troféu

4º ao 10º lugar de cada categoria e naipe.

Medalha

“Troféu eficiência” para as 3 melhores equipes

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
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), atletas Sub 06 anos;
R$ 35,00 (trinte e dois reais), para atletas do Clube Concordiense de Xadrez.

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO
Inscrições somente através do e-mail:
xadrezconcordia@yahoo.com.br
a) Efetuar o depósito/transferência até o dia 22/03/2018(quinta-feira):
Clube Concordiense de Xadrez – CCX
CNPJ: 78.478.575/0001-01
Sicoob Crediauc Coop: 3067, Conta 18.635-0 Banco: 756.
b) A inscrição só será homologada após o recebimento da cópia do comprovante de pagamento da
inscrição (digitalizado) e constado no e-mail: Nome Completo Data de nascimento, ID CBX
categoria, telefone de contato.
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:
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(24/03) – Manhã
08h
08:45h

– Confirmação
Inscrições

SÁBADO(24/03) – Tarde
das

09h00min 4ª rodada
14h30min

2ª rodada

09h00min Abertura

13h00min 5ª rodada
18h00min

09h15min Congresso Técnico
09h30min 1ª rodada

DOMINGO(25/03) – Manhã e Tarde

3ª rodada
16h30min 6ª rodada

Encerramento e Premiação – Logo após o término da última partida!

ALOJAMENTO
Quem desejar pernoitar (sexta para sábado e/ou sábado para domingo) haverá alojamento no próprio
Local de competição, vagas limitadas aos primeiros 100(Cem) pagantes.
O valor para o período será de R$ 20,00 que deverá ser pago juntamente com a inscrição.
MATERIAL
TRAZER RELÓGIO DIGITAL
INFORMAÇÕES E CONTATO
Katlin Rossi – (49) 3442-3323
(49) 98805-2149
Gilmar Durante – (49) 99108-0883

EQUIPE DE ARBITRAGEM
Árbitro Chefe: Leandro Perdomo e Equipe.

Promoção

Organização/ Realização

Apoio

