
I TORNEIO ABERTO DE XADREZ RÁPIDO PRAÇA FLÁVIO BOIANOWSKI 
CAPÃO DA CANOA – RS 

 
DATA: 04 de Fevereiro de 2017.(sábado) 
 
LOCAL: Praça Flávio Boianowski – Centro – Capão da Canoa - RS. 
 
OBJETIVO: Promover a prática do Xadrez, a integração e a confraternização entre os enxadristas 
que estão veraneando no litoral gaúcho. 
 
INSCRIÇÕES:  
- Limitadas aos primeiros 40 participantes que confirmarem o pagamento de sua inscrição. 
 
- Valores:  
a) R$ 30,00 jogadores em geral. 
b) R$ 20,00 para associados  da Praça Flávio Boianowski, em dia. 
c) + R$ 10,00 (opcional) para quem quiser pagar a anuidade da FGX 2017, que dará o direito de 

participar de todas as etapas dos circuitos de pensado, rápido e blitz. Essa promoção é única, 
na parceria MXC e FGX, a anuidade da FGX custará R$ 20,00 se paga antecipadamente a uma 
etapa do circuito, ou R$ 30,00 se paga no dia da etapa do circuito, no primeiro semestre.  
Esses R$ 10,00 poderão ser pagos na hora da confirmação da inscrição no torneio. 

d) 50% de desconto para jogadores acima dos 60 anos. (exclusivamente para a inscrição no 
torneio, não válida para a promoção da anuidade da FGX, já que esta tem 50% de desconto 
para todos). 

 
- Procedimento para inscrever-se: 

I. Para inscrever-se enviar e-mail para: xadreznapraia@efficax.com.br  
II. Informando: NOME, DATA NASC, ID FIDE, ID CBX, CIDADE, nº TEL CELULAR e E-Mail para 

resposta 
 
Após este procedimento, acessar o Chess-Results (http://www.chess-
results.com/tnr258378.aspx?lan=10)e confirmar na lista de inscritos, a sua pré-inscrição e o 
valor exato da taxa de inscrição a ser depositada no: 
Banco Banrisul: 041 
Ag: 0062 
CC: 060275710-8, 
Nome: Metrópole Xadrez Clube 
CNPJ: 89.270.938/0001-35. 
Os centavos servirão para identificar perfeitamente seu depósito e garantir sua vaga. 
ACOMPANHE NO CHESS RESULTS (http://www.chess-results.com/tnr258378.aspx?lan=10) O 
VALOR QUE SERVIRÁ DE CÓDIGO PARA IDENTIFICAR O DEPÓSITO. 
 
Após o depósito sua inscrição constará como “PAGO” na lista de inscritos e estará confirmada. 
 
Não haverá devolução de inscrições pagas. 
 
MATERIAL: Os participantes devem trazer peças e relógios em boas condições de uso. O jogador 
de brancas deverá colocar as peças e o jogador de pretas deverá colocar o relógio. 
 
SISTEMA DA COMPETIÇÃO: Suíço em 6 rodadas pelo programa SwissManager. 
 
TEMPO DE REFLEXÃO: 10’+5s ou 15`KO 
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CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
1º- Resultado Individual (11) 
2º- Buchholz com corte do pior resultado (37) 
3º- Buchholz sem corte (37) 
4º- Maior número de vitórias (12) 
5°- maior número de partidas com peças pretas (53) 
6º- Sorteio. 
 
COMITE DE APELAÇÃO: Apelações devem ser feitas por escrito em até 5 minutos após o término 
da partida. Custo de R$ 100,00, valor que será devolvido, em caso de julgamento favorável.  
 
COORDENAÇÃO TÉCNICA: Metrópole Xadrez Clube. 
 
ARBITRAGEM: AI CÉSAR BRASIL VIEGAS- ID FIDE 2137917. 
 
PREMIAÇÃO: Medalhas para os 5 primeiros colocados. 
  
Prêmios em dinheiro: 
 
- Absoluto: 
1º R$ 100,00 
2º R$  80,00 
3º R$  60,00 
4º R$  40,00 
5º R$  20,00 
 
PROGRAMAÇÃO: 
 
14:00 às 15:00 Recepção dos jogadores e confirmação das inscrições. 
15:00 às 15:15 Abertura, eleição comitê apelação, congresso técnico. 
15:15 às 17:05 Execução da 1ª, 2ª e 3ª rodadas 
17:25 às 19:15 Execução da 4ª, 5ª e 6ª rodadas 
19:30 Premiação e Encerramento 
 
PROMOÇÃO: 
Associação dos Amigos da Praça Flávio Boianowski 
 
OORGANIZAÇÃO:   APOIO:  
 


