Campeonato Gaúcho de Xadrez – Escolar 2018
Escola Mario Quintana

Regulamento
Data: 09/11/2018 (sexta-feira)

Horário: 13h

Local: Ginásio II da Escola Mario Quintana

Endereço: rua Luiz Braille, nº 197 (para visitantes) e Rua Dr. Bruno Chaves, nº 300 (para
estudantes da escola Mario Quintana), bairro Três Vendas, Pelotas.
Sistema de disputa: suíço em cinco rodadas.
Sites oficiais: www.marioquintana.com.br www.fgx.org.br
www.xadrezempelotas.blogspot.com.br
Inscrições:

as

inscrições,

GRATUITAS,

deverão

ser

formalizadas

pelo

site

www.marioquintana.com.br, impreterivelmente até o dia 07/11/2018 (quarta-feira). Não
serão aceitas inscrições posteriores. Além disso, a inscrição no evento implica plena
aceitação deste regulamento.
Observação: será limitado o número de 160 participantes por ordem de inscrição.
Material de jogo: os participantes devem ter disponíveis jogos de peças e relógio (se
possível).
Programação:
13h – Recepção e confirmação de inscrições
13h30min – Término das confirmações e inscrições
13h35min – Solenidade de abertura e congresso técnico
14h – Primeira rodada
14h30min – Segunda rodada
Intervalo de 15 minutos
15h45min – Quarta rodada
16h15min – Quinta rodada
17h – Entrega da premiação
Categorias: feminino e masculino – Iniciantes (nascidos em 2010, 2011 e 2012), Pré-mirim
(nascidos em 2007, 2008 e 2009), Mirim (nascidos em 2005 e 2006), Infantil (nascidos em
2003 e 2004) e Juvenil (nascidos em 2001 e 2002).
Observação: os jogos serão realizados dentro de cada categoria, misturando os naipes.
Premiação:


1º Lugar – Troféu



2º Lugar – Medalha



3º Lugar – Medalha



4º Lugar – Medalha



5º Lugar – Medalha

*Todos os participantes das categorias sub-8 e sub-10 receberão prêmio de participação.
As escolas que somarem mais pontos em cada categoria ganharão trofeu de Escola Campeã.
Critério de desempate: 1º - Buchholz Medianos, 2º - Buchholz Totais, 3º - SonnebornBerger, 4º - Número de Vitórias, 5º - Progressivo.
Comitê de apelação: será composto por três membros efetivos e dois suplentes, os quais
serão eleitos no congresso técnico e deverão observar as regras do torneio (FIDE-CBX), bem
como a lei da Fide em vigor.
Arbitragem: Xadrez em Pelotas

Diretor técnico: Agustin Jardel e Glauce Silva

Dúvidas: enviar e-mail para jardelribeiro@gmail.com ou contatar pelo celular (whats) 53984277770 (Jardel).
Realização: Federação Gaúcha de Xadrez e Escola Mario Quintana
Patrocinador: Escola Mario Quintana, Rotary Club de Pelotas Norte
Apoio: Prefeitura de Pelotas (Secretaria de Educação e Desporto) e Clube de Xadrez IFSul

