Campeonato Sul Brasileiro Escolar de Xadrez 2017
ID FIDE 154371 - ID CBX 3608
A Confederação Brasileira de Xadrez (CBX) promotora do evento, com a realização e
organização de Xadrez Escolar Gaúcho - Samuel Pfluck convidam para a maior prova
escolar oficial regional Sul.
OBJETIVO: apontar os alunos (as) e as escolas campeãs regionais de xadrez feminino e
masculino do Sul; bem como os três melhores professores de xadrez; classificar para o
Campeonato Brasileiro de Xadrez Escolar; e movimentar rating CBX/FIDE RPD a partir
do 4° ano.
DATA: 17/06/2017
LOCAL: Sociedade Harmonia, av. Presidente Lucena, n° 1.833, em Ivoti - RS.
SISTEMA DE COMPETIÇÃO: Suíço em sete rodadas. Para categorias com menos de 16
jogadores serão seis rodadas. Ritmo de jogo (RPD): 10min + 5s ou 15 min KO.
PROGRAMAÇÃO ver o regulamento: confirmação e entrega de credenciais inicia 9h e
encerra 10h! Obs.: não será emparceirado quem não confirmar até 10h!
INSCRIÇÕES somente por e-mail: xadrezrs@gmail.com ver o regulamento: encerram
12 de junho valor R$ 30,00. Aquelas realizadas até 05/05/2017 mais de 40 dias antes
do Campeonato terão valor reduzido para R$ 23,00.
Categorias/ validade para rating: A) 1°, 2°, 3° ano Masc. e Fem. sem rating; B) 4° e 5°
ano Masc. e Fem. com rating CBX; C) 6° e 7° ano Masc. e Fem. com rating CBX/FIDE; D)
8° e 9° ano Masc. e Fem. com rating CBX/FIDE; E) Ensino Médio Masc. e Fem. com
rating CBX/FIDE.
PREMIAÇÃO: A) Troféus aos três primeiros colocados, e medalhas 4° até o 10°
colocado por categoria e naipe; B) Troféus para as três melhores escolas pela soma
dos resultados do Absoluto com o Feminino nas cinco categorias até o 10° lugar; C)
Troféus para os três melhores professores idem; D) Credencial de Atleta, e professor
com logotipo do Campeonato certificando a participação do enxadrista no evento; E)
(120 tabuleiros de courvin): os primeiros 12 inscritos por categoria e naipe receberão
um tabuleiro de courvin oficial do Campeonato ao final da última rodada, após
entrega de seu resultado.
Informações importantes, hospedagem sugerida, ver o regulamento em:
http://xadrezescolargaucho.blogspot.com.br;
www.facebook.com/xadrezescolargaucho; contato: xadrezrs@gmail.com fone op
vivo e whats: 51.98112.9000 com Samuel Pfluck

