1ª Aberto de Xadrez Masterminds
1. Local/Data:
O Torneio será realizado no H2 Club São Paulo, nos dias 24 e 25 de setembro de 2021.

2. Inscrição:
Para participar é necessário que o participante seja maior de 18 anos ou caso seja menor,
acompanhado pelos pais ou responsável.
A inscrição poderá ser feita no próprio clube ou através de depósito bancário através da conta
que segue abaixo :
Banco do Brasil:
Banco: 001
Agência: 3043-0
CC: 113632-1

Caixa Econômica:
Banco: 104
Agência: 2924
CC: 663-0 OP 03

Santander:
Banco 033
Agência: 0995
CC 13000317-0

PIX: PIXLIVE@H2CLUB.COM.BR

Após realizar a transferência, o participante deve concluir sua inscrição enviando um e-mail
para xadrez@h2club.com.br contendo os seguintes dados:
Nome completo
CPF
Data de nascimento
Rating Fide se houver
Torneio que irá participar
Comprovante de transferência
Perguntas e dúvidas: (19) 981788866
3- Formato:
A primeira rodada terá início às 9H e o ritmo de jogo seguirá: 15+5 (relógio digital) no Aberto
e 10+0 no Iniciantes. O torneio terá direção de Rodolfo Andreazza (Biker) e arbitragem de:
Moisés Correia Jr, Evans Fritsch e Vitor Paié Correia (Árbitros da Confederação Brasileira de
Xadrez).
Para participar do torneio Iniciantes o nome do jogador não poderá constar na lista de rating
da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez e da LBX) - "Liga Brasileira de Xadrez”. Também
para o torneio iniciantes haverá uma filtragem e conferência de ratings online, lembrando que
o objetivo do torneio é incentivar pessoas que estão começando ou que apenas jogam de
forma bem recreativa o jogo de xadrez.
Os torneios serão realizados utilizando o sistema suíço. Seguindo a mesma contagem de
pontos do sistema todos contra todos, porém com as seguintes regras:
·
·
·
·

Número pré-determinado de rodadas (6);
Dois participantes não se enfrentam mais que uma vez;
Todas as rodadas irão iniciar ao mesmo tempo.
Almoço de 45 minutos entre a 2 e a 3 rodada

Previsão de duração: 6 horas

4. Premiação garantida:
O Torneio de Xadrez vai garantir, em sua totalidade, R $5700 mais 6 troféus, sendo dois para
os campeões, 2 para os segundos colocados, 2 para os terceiros colocados.

5. Torneios:
5.1 TORNEIO PRINCIPAL (T1):
É aberto a todos os jogadores com valor de inscrição de R$ 200 (duzentos),
Premiação:
Campeão: R$ 2000 + troféu
Vice-campeão: R$ 1200 + troféu
Terceiro Colocado R$ 700 + troféu
Quarto Colocado R$ 500 + troféu
Quinto Colocado R$ 300 + troféu

Limite de jogadores: 32

5.2 TORNEIO 2 (T2):
Será aberto para jogadores iniciantes e recreativos, que nunca participaram de um torneio de
xadrez. O valor de inscrição para este torneio é de R$ 50,00 (cinquenta reais),
Premiação:
Campeão: R$ 500 + troféu
Vice-campeão: R$ 300 + troféu
Terceiro Colocado R$ 200 + troféu

Limite de Jogadores: 32

Os torneios seguem as regras do Xadrez da FIDE, conforme link abaixo:
http://www.cbx.org.br/files/downloads/Xadrez_lei_da_FIDE.pdf

