CAMPEONATO PAULISTA DE XADREZ ESCOLAR 2018
•
•
•
•
•

Data: 23 de junho
Local: Clube “A HEBRAICA “

Endereço: Rua Angelina Maffei Vitta, 450 (Entrada para escola Alef-Peretz) – Jardim Paulistano
Mapa: https://goo.gl/maps/Gdg1eBtU2a42
Salão de jogos: CENTRO CÍVICO

• Objetivos:
O Campeonato Paulista de Xadrez Escolar é um evento oficial da FPX e tem por objetivo promover a prática do jogo de
xadrez entre os alunos bem como apontar os campeões paulistas de xadrez escolar em cada categoria. É um torneio aberto
para jogadores federados e não federados.
Poderão participar alunos devidamente matriculados nas escolas públicas e privadas da cidade de São Paulo e do interior:
Ensino Fundamental I (1º a 5º ano), Ensino Fundamental II (6º a 9º ano) e Ensino Médio (1º a 3º ano)
• TORNEIO:
Sistema Suíço ou Schuring conforme número de inscritos em cada categoria.
NÚMERO DE RODADAS: 5 ou 6 em função do número de participantes em cada categoria.
RITMO DAS PARTIDAS: 21 minutos para cada jogador
PROGRAMAÇÃO:
Chegada: 8h30
RODADA 1: 9h00
RODADA 2: 10h00
RODADA 3: 11h00
INTERVALO PARA ALMOÇO
RODADA 4: 13H30
RODADA 5: 14H30
RODADA 6: 15H30 (Se necessário)
17h00 Desempate e premiação

• INSCRIÇÕES:

Para alunos de escolas particulares, depositar o valor de R$ 65,00 por aluno
Para alunos de escolas públicas, depositar o valor de R$ 33,00 por aluno
Após efetuar o depósito, enviar e-mail com o comprovante em anexo informando os seguintes dados:
Nome completo
Data de nascimento
Nome do estabelecimento (escola) e ano que está cursando (Exemplo: 3º ano EF1)
Enviar por e-mail para: secretaria@fpx.com.br, asalama1985@hotmail.com com cópia para
xequemate@xequematebrasil.com.br
EM ASSUNTO: ESCOLAR 2018 /NOME E SOBRENOME DO PARTICIPANTE OU DELEGAÇÃO (NOME DA ESCOLA)

Encerramento das inscrições: 19 de junho de 2018
Após esta não serão aceitas inscrições.
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Dados bancários para deposito:
Banco Itaú
Agência 0057
Conta Corrente 79667-4
CNPJ: 47.678.388/0001-48
FEDERAÇÃO PAULISTA DE XADREZ
Depositos efetuados em caixa eletrônico estarão sujeitos à confirmação!
Não haverá devolução do valor de inscrição em caso de desistência.

• REGULAMENTO:
O Campeonato Paulista de Xadrez Escolar será regido pelas regras da FIDE para partidas rápidas.
Será utilizado o sistema suíço e / ou Schuring conforme o número de participantes em cada categoria.
Critérios de desempate:
Sistema Suíço:

1.
2.
3.
4.
5.

Confronto Direto
Milésimos com corte do pior resultado
Milésimos Totais
Escore acumulado
Sorteio

1.
2.
3.
4.

Confronto Direto
Maior número de vitórias
Sonnenborg-Berger
Sorteio

Sistema Schuring:

Em caso de apelação, será cobrada uma taxa no valor de R$150 ( Cento e cinquenta reais)
Os casos omissos serão resolvidos pelo comitê organizador.

• Premiação:

Serão premiados com troféus os 3 primeiros classificados masculino e feminino por série: EF I de 1º a 5º ano, EF II de 6º a
9º ano e EM de 1º a 3º ano.
Medalhas de 4º até o 6º lugar em todas as categorias masculino e feminino.
Troféus para as 3 escolas melhor classificadas e para a escola com maior número de alunos

A organização fornecerá tabuleiros e jogos, sendo necessário que cada participante leve o seu relógio.
A organização não se responsabilizará por relógios de terceiros. Poderá haver relógios para empréstimo, mediante
a entrega de um documento que será devolvido após a devolução do relógio.
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Contato:
André Salama: 11 998736392
Davy D'Israel 11 983543724
Jefferson Pelikian:11 97140-3887
FPX: 11 3873 7645

• Sorteios:
• ICC – 20 contas válidas por 3 meses inteiramente gratuitos: valor da conta anual R$280,00
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