MASTER MINDS
CAMPINAS XADREZ
2021

O xadrez é um jogo de tabuleiro que requer raciocínio lógico e estratégia, de natureza
recreativa e competitiva para dois ou mais jogadores que não envolve o elemento sorte,
com exceção do sorteio das cores no início do jogo.
É praticado sobre um tabuleiro quadrado e dividido em 64 casas, alternadamente brancas e
pretas. De um lado ficam as 16 peças brancas e de outro um mesmo número de peças
pretas. Cada jogador tem direito a um lance por vez. O objetivo da partida é dar o xequemate no adversário.

1. Local/Data:
O Torneio será realizado no H2 Club Campinas, na Avenida Doutor Manoel Afonso Ferreira,
400, Jardim Paraíso, Campinas/ SP domingo, dias 13 e 14 de novembro de 2021.

2. Inscrição antecipada:
Para participar é necessário que o participante seja maior de 18 ou tenha autorização dos
pais/responsável e realize sua inscrição no próprio clube ou através de depósito bancário
através da conta que segue abaixo:
BANCO SANTANDER
AGÊNCIA: 0120
CC:1303976-6
CNPJ: 31.912.002/0001-80
GREMIO RECREATIVO SOCIAL E CULTURAL CAMPINAS HOLD'EM
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
Torneio que irá participar
Comprovante de transferência

3. Regulamento:
O jogador deverá confirmar a inscrição até uma hora do início dos torneios. O Check Ins
acontecerão entre 9:00h e 9:30h. A primeira rodada terá início às 10:00h e o ritmo de jogo
seguirá: 15+5 (relógio digital) no avançado ou 10+0 minutos no iniciantes (relógio digital).
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 não poderá tem rating acima de 1500 online qualquer que seja o nome
utilizado(nome ou nickname). Caso seja descoberto que o jogador tenha rating CBX ou que
tenha rating online acima de 1500 após o inicio do torneio, este poderá ser desqualificado e
eliminado do torneio podendo ser impedido de participar de torneios posteriores.
O torneio será realizado 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 começarão ao mesmo tempo.
Critério de desempate segundo o sistema suiço

4. Premiação garantida:
O Torneio de Xadrez vai garantir, em sua totalidade R$ 2300,00 (dois mil e trezentos reais)
mais 6 troféus, sendo dois para os campeões, 2 para o segundos colocados, 2 para o
terceiros colocados.

5. Torneios:

TORNEIO PRINCIPAL (T1): 14/11
É aberto a todos os jogadores com valor de inscrição de R$ 100,00 (cem reais). Com limite
de 32 jogadores. Os participantes deverão trazer as peças.
Premiação:
Campeão: R$ 900,00 + troféu
Vice-campeão: R$ 600,00 + troféu
Terceiro Colocado R$ 300,00 + troféu
Quarto Colocado R$100,00
Quinto Colocado R$100,00

TORNEIO 2 (T2): 13/11
Será aberto para jogadores iniciantes e recreativos. Com limite de 32 Jogadores. O valor de
inscrição para este torneio é de R$ 30,00 (trinta reais). Nesta modalidade, a organização
fornecerá tabuleiros, peças e relógios.
Premiação:
Campeão: R$ 150,00 + troféu
Vice-campeão: R$ 90,00 + troféu
Terceiro Colocado R$ 60,00 + troféu

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

