
 

CAMPEONATO CATARINENSE 
JUVENIL 2014 – Sub 20 

17 e 18 de maio de 2014 

 
 

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

Bento do Sul convida todos os enxadristas para participarem do CAMPEONATO CATARINENSE 

JUVENIL 2014 – SUB 20 que se realizará em São Bento do Sul no período de 17 a 18 de maio de 2014. 

OBJETIVOS 

a) Declarar os campeões estaduais de Santa Catarina nas categorias e naipe (sub 20);  

b) O Campeão Catarinense Juvenil Absoluto tem vaga assegurada na Final do Campeonato Catarinense 

Absoluto;  

c) A Campeã Catarinense Juvenil Feminino direito a hospedagem e alimentação na Final do Campeonato 

Catarinense Feminino.  

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

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

f) Movimentação de Rating FCX.  

LOCAL: EBM Cel. Osny Vasconcellos, Rua Carlos Teodoro Ruckl, n. 73, Bairro Progresso. 

PARTICIPAÇÃO: O JUVENIL é um torneio aberto a qualquer enxadrista, federado ou residente em 

SC, filiado ou não a alguma associação/clube catarinense, respeitando os limites de idade: 

a) Campeonato Catarinense Juvenil Feminino, para as nascidas em ou após 01 de janeiro de 1994;  

b) Campeonato Catarinense Juvenil Absoluto, para o(a)s nascido(a)s em ou após 01 de janeiro de 1994;  

PREMIAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAÇÃO ESPECIAL: Troféu para Campeões Sub 8, 10, 12, 14, 16 e 18 Masculino e Feminino e 

medalhas para 2º e 3º colocados. 

Valor de INSCRIÇÃO: 

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

R$ 35,00 já com desconto p/ Clubes em dia, até dia 15 de maio (quinta-feira); 

R$ 70,00 sem desconto, p/ Clubes Irregulares ou Sem Clube, até dia 15 de maio (quinta -feira); 

DEMAIS SITUAÇÕES (atrasados/fora do prazo): 

R$ 80,00 no dia e pessoalmente. 

CONTA P/ DEPÓSITO (boca do caixa): em nome de Associação de Xadrez de São Bento do Sul, 

CNPJ: 05.412.466/0001-18, Caixa Econômica Federal, Agência 0628, Operação 013, Conta 27760-2. 

Priorize o depósito antecipadamente e em banco, visto que, depósitos em lotéricas tem limitação diária 

de transações e identifique o mesmo com seu CPF. 

Campeão  Troféu + R$ 200,00 

Vice – campeão  Troféu 

3º lugar  Troféu 

4º ao 10º lugar  Medalha  

Delegação/Clube Campeão Troféu 

Delegação Mais Participantes Troféu 

Delegação Mais Distante Troféu 



PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

 Inscrições EXCLUSIVAMENTE pelo e-mail do evento, até o dia 15 de maio: 

a) Enviar e-mail para juvenilsc2014@outlook.com seguintes dados: Nome completo do jogador / data 

nascimento / ID FIDE (caso tenha) / ID FCX/ Clube/Associação / e enviar comprovante de 

pagamento assinado e escaneado por e-mail. Quem assim fazê-lo terá inscrição homologada e 
será emparceirado para primeira rodada. Para a para emissão de recibos é obrigatório trazer o 
comprovante.  

b) Homologação das inscrições, para quem não atendeu a letra “A”, item anterior, será pessoalmente 

das 08:00 às 08:30, 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 às 00:00. http://www.fcx.org.br/ e http://eduardoqs.wordpress.com/ 

http://chess-results.com/tnr127494.aspx?lan=10 

http://chess-results.com/tnr127493.aspx?lan=10 

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

SISTEMA DE DISPUTA e RITMO DE JOGO 

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

computacional Swiss Manager. O ritmo de jogo será de 45 minutos com acréscimo de 30 segundos por 

movimento efetuado desde o primeiro lance. 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

  Serão adotados os seguintes 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 

17/MAIO/2014 SÁBADO 08:00 as 08:30 Homologação/Pagamento 

17/MAIO/2014 SÁBADO 09:00 1ª Rodada 

17/MAIO/2014 SÁBADO 13:00 2ª Rodada 

17/MAIO/2014 SÁBADO 16:00 3ª Rodada 

17/MAIO/2014 SÁBADO 19:00 4ª Rodada 

18/MAIO/2014 DOMINGO 09:00 5ª rodada 

18/MAIO/2014 DOMINGO 13:00 6ª rodada 

18/MAIO/2014 DOMINGO 15:15  Premiação 

ALOJAMENTO – Para atletas de Clubes em Dia será gratuito e demais taxa única por pessoa no valor 

de R$ 30,00.  Quem desejar pernoitar (sexta para sábado e/ou sábado para domingo) haverá alojamento 

no local do evento. Vagas limitadas a 60 pessoas (quatro salas). Reservar com antecedência através do 

e-mail e confirmar via telefone. A disposição a partir das 19:00 . Consulte sob as normas de utilização 

do mesmo e horário de entrada. 

INFORMAÇÕES E CONTATO: Eduardo Quintana Sperb – (47) 8407-8989 (claro) ou 9605-6121 (tim). 

MATERIAL: Os jogadores deverão trazer Jogo de Peças e Relógio de Xadrez. 

ÁRBITRO: Eduardo Quintana Sperb e Equipe. 

PROMOÇÃO: Federação Catarinense de Xadrez. 

ORGANIZAÇÃO: Xadrez Educa e AXSBS. 

APOIOS: Félix Mármores e Granitos e EBM Cel. Osny Vasconcellos. 

http://chess-results.com/tnr127494.aspx?lan=10
http://chess-results.com/tnr127493.aspx?lan=10

