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CIRCUITO BLITZ CXSSP 2017 – 50ª ETAPA
(Valendo para contagem de pontos no ranking FIDE blitz!)
Data: 16 de dezembro de 2017 (SÁBADO).
Realização: Clube de Xadrez de São Sebastião do Paraíso.
Local: nova sede do CXSSP, situada à Avenida Monsenhor Mancini,
755, Vila Dalva, São Sebastião do Paraíso/MG. A sede do clube fica no
terceiro andar, pela entrada lateral da Arena Olímpica (portas de vidro).
Participantes: Aberto a todos os interessados.
Inscrições: R$20,00 (preço total para 2 eventos que serão realizados no
mesmo dia: Circuito Rápido e Circuito Blitz).
A inscrição deverá ser confirmada pelo email cxssp@outlook.com.br
contendo nome completo, cidade, e ID CBX e FIDE (se tiver). O
cadastramento na CBX é obrigatório. Veja ao final do folder as instruções
a esse respeito.
O pagamento deve ser feito antecipadamente por depósito
bancário identificado (Banco do Brasil, Agência 0408-1, Conta Corrente
44645-9. Favorecido: CLUBE DE XADREZ, CNPJ 97.380.919/0001-90)
ou no dia do evento, até a abertura do congresso técnico - 13:00.
Obs: valor da inscrição reduzido pela metade para atletas com
menos de 18 anos, mais de 60 anos, mulheres ou que possuam títulos
de mestre de xadrez.
Jogadores de São Sebastião do Paraíso/MG:
- 50% da inscrição, se maiores de 18 anos;
- isentos da inscrição, se menores de 18 anos.
Diretor do evento: Ivan Vilaça dos Santos.
Arbitragem: AN Jeovane Cascais Santos.
Premiação: Troféus e medalhas.

Ritmo de jogo: 3 minutos + 2 segundos de acréscimo a partir do
primeiro lance (relógios digitais) ou 5 minutos (relógios analógicos).
Rodadas: sistema suíço em 7 rodadas. Emparceiramento pelo Swiss
Manager.
Critérios de desempate (conforme comunicado CBX 02/2012):
1º critério – Confronto Direto (código 11)
2º critério – Buchholz com corte do pior resultado (código 37)
3º critério – Buchholz sem corte (código 37)
4º critério – Maior nº de vitórias (código 12)
5º critério – Maior nº de partidas com peças pretas (código 53)
Programação geral para os 2 eventos:
•
•
•
•
•

13:00 - encerramento das inscrições e breve congresso técnico
13:30 – início da 1ª rodada do RÁPIDO, com a 2ª, 3ª e 4ª na
sequência
16:30 – intervalo para torneio de BLITZ em 7 rodadas
18:00 – início da 5ª rodada do RÁPIDO
19:00 – encerramento e premiação de ambos os torneios logo
após a última rodada
OBS: exceto o horário de início da primeira rodada do rápido,
os demais horários são apenas uma estimativa, dependendo do
tempo gasto nas rodadas anteriores. Não haverá intervalos entre
as rodadas, devendo os jogadores permanecer no salão de jogos
durante todo o evento.

Haverá a possibilidade de Bye ausente para até uma rodada (0,5) ponto
(salvo as duas últimas), quando solicitado antecipadamente através do email do evento (cxssp@outlook.com.br) ou diretamente com a arbitragem
ou direção.
Material: O CXSSP fornecerá, sendo facultado ao participante levar o
seu próprio.
A inscrição e participação no torneio implica na cessão dos direitos de
imagem para os organizadores, que poderão exibir fotografias do evento
para fins jornalísticos e de divulgação. Do mesmo modo, as partidas
disputadas poderão ser exibidas ao público, inclusive em formato de
base de dados e transmissões ao vivo.
Informações adicionais:
email para cxssp@outlook.com.br

(35) 99972-7011 – Whatsapp, com Thales Braghini Leão
(35) 99960-3470 – Whatsapp, com Ivan Vilaça dos Santos
(35) 98479-6385 – Whatsapp, com Prof. Gérson Peres Batista.
CADASTRO CBX: Para participação em ambos os eventos (rápido e
blitz) não será necessário estar em dia com a anuidade da CBX. No
entanto, é obrigatório possuir o respectivo cadastro de jogador, feito
gratuitamente acessando o seguinte link: http://www.cbx.org.br/Cadastro
Apoio:
Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso/MG
Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, Cultura e Turismo
Portal CXOL (www.cxol.com.br)

