A Confederação Brasileira de Xadrez - CBX e a Federação Catarinense de
Xadrez - FCX, por intermédio da Associação de Xadrez Timbó - Xadrez Timbó e
Fundação Municipal de Esportes - FME Timbó, convidam todos as/os enxadristas
para participarem do Aberto do Brasil de Timbó 2021, que se realizará em
Timbó/SC nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro de 2021.

OBJETIVOS
a) Declarar a/o campeã(o) do Aberto do Brasil de Timbó 2021;
b) Classificar 2 jogadoras(es) da região para SEMIFINAL do 87º Brasileiro Absoluto;
c) Contribuir para melhoria do nível técnico do xadrez catarinense e brasileiro;
d) Congregar a comunidade enxadrística de SC, promovendo o intercâmbio cultural e social;
e) Incentivar o turismo esportivo e cultural em Timbó e região do Vale Europeu;
f) Movimentação de rating FIDE/CBX sob o registro na FIDE 255428 e na CBX 5334/21;

LOCAL DE JOGOS
Clube Caça e Tiro Frederico Donner
R. Aristiliano Ramos, 1439 - Das Capitais, Timbó - SC, 89120-000
Google Maps – https://goo.gl/maps/md5J3jiL4517ev1v5

PARTICIPAÇÃO
O Aberto do Brasil de Timbó 2021 é um torneio aberto a qualquer enxadrista, que
deverá estar cadastrado na CBX, e estar quite com a anuidade CBX 2021. Os
cadastrados por outra bandeira na FIDE não pagam a CBX, mas devem informar
seu nº de ID FIDE (FIN).

PREMIAÇÃO
A premiação é de R$4.000,00. Sendo R$3.000,00 para o absoluto e R$1.000,00
destinado ao feminino. A premiação não é cumulativa, e a/o premiada(o) fará jus
ao maior valor.

INSCRIÇÃO
A inscrição deverá ser formalizada por e-mail da competição
[abertoxadreztimbo@gmail.com], constando: nome completo; data de nascimento;
ID CBX e ID FIDE, e-mail individual para cada atleta e anexado o comprovante de
pagamento.
Mestres Nacionais e +60 anos, aplicado ao valor principal de R$200,00, terão
desconto de 50% a qualquer momento.
Estão isentos da taxa de inscrição: GM, IM, WGM, WIM, e devem ser confirmadas
até 08 de janeiro. Lista de inscritos: http://chess-results.com/tnr543442.aspx?lan=1

PAGAMENTO
O pagamento da inscrição poderá ser efetuado por transferência bancária,
depósito ou PIX, conforme tabela abaixo:

Sistema de Crédito Cooperativo - SICREDI [Código 748]
Agência 2606 - Conta Corrente 39778-8 - CNPJ 39.795.725/0001-59 ASSOCIAÇÃO DE XADREZ TIMBÓ
A chave PIX é o CNPJ 39.795.725/0001-59

SISTEMA DE DISPUTA
Suíço em 6 (seis) rodadas, Swiss Manager. O ritmo de jogo será de 90 minutos com
acréscimo de 30 segundos por lance.

BYE AUSENTE (0.5) E NÃO EMPARCEIRAMENTO (ZERO)
NOVA REGRA DA FIDE - O bye ausente com direito a 0,5 (meio ponto) será
admitido apenas na 1ª rodada. O não emparceiramento (zero ponto) poderá ser
solicitado em qualquer rodada, e quantas desejar. Ambas devem ser notificadas
de forma adequada e assinado o formulário na mesa dos árbitros.

DESEMPATE
Serão adotados os seguintes critérios de desempate:
a) Confronto Direto (código 11)
b) Buchholz Corte do Pior (código 37)
c) Buchholz Medianos (com corte do pior e melhor resultados; código 37)
d) Buchholz Totais (código 37)
e) Sonneborn-Berger (código 52)
persistindo empate, sorteio.

TEMPO DE W.O.
O tempo de W.O. será de 60 minutos após iniciar a rodada.

MATERIAL
Haverá jogos de peças disponíveis em todas as mesas! Por gentileza, tragam os
relógios digitais!

PROGRAMAÇÃO

RESULTADOS, FOTOS E DIREITO DE IMAGEM
O site oficial do evento é http://fme.timbo.sc.gov.br/ onde serão divulgados os
resultados e fotos do evento. O participante ou responsável autoriza o uso de
imagem de forma gratuita, a título de divulgação em material impresso ou digital
em caráter informativo.

DIREÇÃO DO EVENTO
Professor Marlon Cristiano Rahn [CREF 022919-G/SC]
(47) 9 9621-9778 - marlondaianarahn@gmail.com

EQUIPE DE ARBITRAGEM
Árbitro chefe e emparceciramento: IA, IO, FI, CM Kaiser Luiz Mafra

ALOJAMENTO
Escola Estadual Professor Juvenal Cardoso Zanella [700m do local de jogos]
R. Florianópolis, 194 - Das Capitais, Timbó/SC, 89120-000
Salas de aula separadas por cidades/delegações. Serão disponibilizados colchões
Google Maps – https://goo.gl/maps/P7p6m9hTuS7C3K3i9
Taxa única R$50,00

HOTÉIS E RESTAURANTES
Hotel Blue Hill [1,7km do local de jogos]
Av. Getúlio Vargas, 650 - Centro, Timbó/SC, 89120-000
Google Maps – https://goo.gl/maps/XsapCPTdnKpLA2mi7
Site: bluehillhotel.com.br - Facebook – https://www.fb.com/bluehillhotel/
Telefone: (47) 3380-1650 - WhatsApp – (47)9.9223-0938 - E-mail –
reservas@bluehillhotel.com.br
Timbó Park Hotel [2,6km do local de jogos]
R. Blumenau, 141 - Centro, Timbó/SC, 89120-000
Google Maps – https://goo.gl/maps/bEdFsb4SEq9TvwY87
Site: timbopark.com.br - Facebook – https://www.fb.com/timboparkhotel
Telefone: (47) 3281-0700 - WhatsApp – (47)9.9223-0938 - E-mail –
reservas@timbopark.com.br

Hotel Iria's [3,2km do local de jogos]
R. Germano Brandes Sênior, 669 - Centro, Timbó/SC, 89120-000
Google Maps – https://goo.gl/maps/2UnnKUuWJkfAjpjX8
Site: iriashotel.com.br - Facebook – https://www.fb.com/Iriashotel
Telefone: (47) 3382-8382 - E-mail – reservas@iriashotel.com.br
Restaurante Capital Bier [650m do local de jogos - melhor custo benefício]
R. Aristiliano Ramos, 802 - Das Capitais, Timbó/SC, 89120-000
Google Maps – https://goo.gl/maps/VRnHn3KyvDUuGUjK9
Facebook - https://www.fb.com/capitalbier/
Telefone: (47) 3382-9632 - WhatsApp - (47) 9 9157-0671

CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO
O evento está de acordo com a portaria SES 703 do governo do Estado. O
participante é responsável pelo conhecimento deste regulamento. Em caso de
haver impedimento de realização por conta da pandemia e novas ações dos
órgãos governamentais de saúde, a organização fará única e exclusivamente a
devolução do valor da inscrição e/ou definição de nova data para a realização do
mesmo, e sua participação se dará com sua concordância plena e irrestrita com
relação aos termos deste regulamento, aceitando todas as regras e condições.
É obrigatório o uso de máscaras por todos os envolvidos durante toda a
competição esportiva, incluindo deslocamentos, permanência no local de
competição antes e após as partidas e em qualquer área de uso comum.
Terá Álcool em gel em pontos estratégicos e tapete sanitizante na entrada do local
de jogos.
Teremos a presença do médico Dr. Gustavo de Paula Leite - CRM SC 18146

Preencher o questionário anexo a esta norma (Anexo I), que deve
permanecer em arquivo pelo organizador por 14 dias, para fins de
rastreabilidade e inquérito epidemiológico; o questionário tem validade
para o evento esportivo:

Anexo I – PORTARIA 703, de 14 de setembro de 2020
Questionário
ATLETA ( ) COMISSÃO TÉCNICA ( ) ARBITRAGEM ( )
Campeonato:
Jogo:
Data:
Nome:
CPF:
RG:
1 – Tem tosse? ( ) Sim ( ) Não
2 – Tem febre: T 37,5° C ( ) Sim ( ) Não
3 – Tem falta de ar? ( ) Sim ( ) Não
4 – Tem dor/irritação da garganta? ( ) Sim ( ) Não
5 – Tem dor de cabeça? ( ) Sim ( ) Não
6 – Tem dor, secreção nasal/espirros? ( ) Sim ( ) Não
7 – Tem dores no corpo/mialgia? ( ) Sim ( ) Não
8 – Tem dor nas articulações? ( ) Sim ( ) Não
9 – Está com fraqueza anormal? ( ) Sim ( ) Não
10 – Tem diarreia? ( ) Sim ( ) Não
11 – Tem alteração do olfato? ( ) Sim ( ) Não
12 – Esteve em contato nos últimos 14 dias com caso Diagnosticado
com COVID-19? ( ) Sim ( )
Assinatura: _______________

