
 

59º CAMPEONATO CATARINENSE ABSOLUTO / SF-1 

Aberto do Brasil de São Bento do Sul 
II TAÇA FMD / XADREZ EDUCA 

28, 29 e 30 junho de 2013 

 

 

  A Federação Catarinense de Xadrez – FCX, por intermédio da Associação de Xadrez de São Bento do 

Sul, convida todos os enxadristas para participarem do Aberto do Brasil de São Bento do Sul, 59º CAMPEONATO 

CATARINENSE ABSOLUTO / SEMIFINAL 1 – II Taça FMD / Xadrez Educa, que se realizará em São Bento do Sul 

no período de 28 a 30 de junho de 2013. 

OBJETIVOS 

a) Classificar dois jogadores para a Fase Semifinal do 80º Brasileiro Absoluto. Caso haja número 

superior a 100 participantes, a CBX poderá atribuir mais uma vaga para a Semifinal. 

b) Declarar o Campeão(a) da Semifinal do Campeonato Catarinense Absoluto e Feminino; 

c) Classificar os 3 (três) melhores colocados filiados a SC para a Final do Catarinense Absoluto 2013; 

d) Apontar a melhor classificada filiada a SC para a Final do Catarinense Feminino 2013, com direito as despesas 

pagas pelo organizador; 

e)  Contribuir para melhoria do nível técnico do xadrez catarinense; 

f) Congregar a comunidade enxadrística de Santa Catarina, promovendo o intercâmbio cultural e social; 

g) Movimentação de Rating Internacional (FIDE) e Rating Nacional (CBX). 

LOCAL: Clube Atiradores (23 de Setembro) – frente do Ginásio Municipal Annes Gualberto – Centro. 

PREMIAÇÃO: premiação será de R$ 4,000,00 (quatro mil reais), seguindo a distribuição abaixo: 

ABSOLUTO FEMININO 
Campeão Troféu R$ 1.000,00 Campeã Troféu R$ 500,00 

Vice - campeão Troféu R$ 600,00 Vice - campeã Troféu R$ 300,00 

3º lugar Troféu R$ 400,00 3º lugar Troféu R$ 200,00 

4º lugar Mini-troféu R$ 300,00 4º lugar Mini-Troféu R$ 150,00 

5º lugar Mini-troféu R$ 200,00    

6º lugar Mini-troféu R$ 100,00 Melhor 
AXSBS/FMD* 

Mini-Troféu TABLET 

7º lugar Mini-troféu R$ 100,00 2º Melhor 
AXSBS/FMD* 

Mini-Troféu R$ 50,00 

8º lugar Mini-troféu R$ 100,00 *Nascidos a  partir  de 1997.  

 CATEGORIAS  

 Nas categorias os campeões receberão mini-troféus e 
os 2º e 3º colocados medalhas. 

 

 Sub 8, 10, 12, 14, 16, 18 – m e f.  

 PREMIAÇÃO ESPECIAL em Mini-troféu para Campeões:  

 Master, Senior, Veterano, Deficiente Fisico, Visual e Auditivo  

PARTICIPAÇÃO: Somente jogadores cadastrados na CBX e com a anuidade 2013 quitada. 

INSCRIÇÃO: Antecipadas e por e-mail com dados completos e pagamento via depósito bancário, sendo: 

- R$ 60,00 (sessenta reais) até dia 21 de junho; 
- R$ 80,00 (oitenta reais) até dia 27 de junho; 

DEMAIS SITUAÇÕES: 
 - 90,00 (noventa reais) p/ inscrições com pagamento no dia. 

CONTA P/ DEPÓSITO: em nome de Associação de Xadrez de São Bento do Sul, Caixa Econômica Federal, Agência 

0628, Operação 022, Conta 183-5. Não são aceitos depósitos em caixa eletrônico. 



PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

 Inscrições exclusivamente por e-mail do evento, conforme prazos: 

a) Enviar e-mail para sf1sc2013@hotmail.com seguintes dados: Nome completo do jogador / data 
nascimento / ID FIDE (caso tenha) / ID CBX / Clube/Associação / e enviar comprovante de 
pagamento escaneado por e-mail. É necessário trazê-lo para homologação da inscrição e 
obrigatório para emissão de recibos. 

b) Homologação das inscrições pessoalmente das 10:00 ás 12:00, no local dos jogos. 

c) A publicação oficial dos emparceiramentos será sempre no salão de jogos, logos após a 
homologação do último resultado da rodada. A listagem oficial de inscritos será atualizada 
diariamente, sempre ás 23:00. Site: http://www.fcx.org.br/ e http://eduardoqs.wordpress.com/  

d) Será admitido o pedido de "BYE AUSENTE" (meio ponto) para primeira rodada. 

SISTEMA DE DISPUTA, RITMO DE JOGO e RATING 

  Será disputado pelo sistema suíço de emparceiramento em 6 (seis) rodadas através do programa 

computacional Swiss Manager. O ritmo de jogo será de 90 minutos com acréscimo de 30 segundos por movimento 

efetuado desde o primeiro lance. -Será valido pelo Rating FIDE e CBX. -Os resultados serão apurados e a premiação 

realizada próprio local dos jogos minutos após concluída a última partida. Nem o promotor, organizador ou apoiador assumem 

quaisquer compromissos formal em divulgar esses resultados em qualquer veículo de imprensa ou mesmo em sitios da internet. 

Se algum assim o fizer, será por liberalidade deste, inclusive o dia, espaço e local. 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 

a) Confronto Direto (código 11); 
b) Buchholz com corte do pior resultado (código 37); 
c) Buchholz Totais (código 37); 
d) Maior nº de vitórias (código 12); 
e) Sonneborn-Berger (código 52); 

PROGRAMAÇÃO 

SEXTA-FEIRA – 28/06 SÁBADO – 29/06 DOMINGO – 30/06 

10:00 ás 12:00 Confirmação/Pagamento     

13:30 1ª rodada 13:30 3ª rodada 09:00 5ª rodada 

18:30 2ª rodada 18:30 4ª rodada 14:30 6ª rodada 

    18h   Premiação 

ALOJAMENTO (Taxa única por pessoa R$ 10,00) Deverá ser solicitado por e-mail, e o valor pago acompanhado da 

retirada do ticket/colchão no dia. No alojamento o fornecimento do colchão será condicionado à entrega do ticket. 

 Quem desejar pernoitar (sexta para sábado e/ou sábado para domingo) haverá alojamento na EEB São Bento 

(centro, próximo a Igreja Matriz). Vagas limitadas a 120 pessoas. Reservar com antecedência através do e-mail e 

confirmar via telefone 9605-6121. A disposição a partir das 19:00 . 

MATERIAL os jogadores deverão trazer Jogo de Peças e Relógio de Xadrez. 

INFORMAÇÕES E CONTATO: Diretor do Evento, Eduardo Quintana Sperb – (047) 8407-8989 ou 9605-6121. 

ÁRBITROS: Árbitro Internacional Carlos Calleros, Eduardo Quintana Sperb e Katia Elaine Sprotte. 

APOIOS:  
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