
 
 

A Confederação Brasileira de Xadrez – CBX em parceria com o Clube de Xadrez de Florianópolis - CXF convida 

todos os enxadristas para participarem da SELETIVA DO MUNDIAL DE CADETES (Campeonato Mundial de 

Cadetes, 21 a 31 de Agosto de 2017, Poços de Caldas/MG - https://www.wccc2017.com/) que se realizará em 

Florianópolis/SC no dia 8(sábado) de julho de 2017. 

OBJETIVOS 

a) Classificar 1 jogador(a) por categoria para Campeonato Mundial de Cadetes - https://www.wccc2017.com/; 

b) Contribuir para melhoria do nível técnico do xadrez brasileiro; 

c) Congregar a comunidade enxadrística, promovendo o intercâmbio cultural e social; 

LOCAL 

Lira Tênis Clube - Salão Topázio - Ambiente de jogo CLIMATIZADO!  

R. Felipe Schmidt, 636, Centro - Florianópolis/SC - (48) 3225-3099. Google Maps - https://goo.gl/maps/XSgDf 

PARTICIPAÇÃO 

  Participação é aberta à todos os enxadristas brasileiros, de todos os Estados, dentro da faixa etária da 
competição. 

  Os participantes serão distribuídos em absoluto e feminino nas seguintes categorias (caso tenha menos de 6 
jogadores em 1 categoria poderá ser adicionado a outro torneio sem prejuízo a vaga do Mundial): 

 Sub8 (nascidos a partir de 2009); 

 Sub10 (nascidos a partir de 2007); 

 Sub12 (nascidos a partir de 2005). 

PREMIAÇÃO 

Os campeões terão direito a vaga homologada pela CBX e a hospedagem custeada pela Organização do Mundial 

no Campeonato Mundial de sua respectiva categoria Sub8, Sub10 ou Sub12 (Absoluto e Feminino).  

Importante: Não inclui nem a Inscrição nem a taxa FIDE nem o deslocamento do atleta ao evento nem nenhuma 

despesa de acompanhante. 

Informações: http://www.cbx.org.br/destaques/2128/datas-e-informacoes-das-seletivas-do-mundial-cadetes  

Serão distribuídas medalhas para os 3 primeiros colocados de cada categoria. 

INFORMAÇÕES E CONTATO 

  Presidente do CXF, Kaiser Luiz Mafra, +55(48) 9.9835-6666 (TIM), kaisermafra@hotmail.com 

 Diretor Técnico do CXF, Marcelo Nascimento Pomar, +55(48) 9.8407-1162 (VIVO), marcelopomar@hotmail.com 
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PROGRAMAÇÃO 

Confirmação das Inscrições 08 de julho Até às 13h30min 

Abertura e Congresso Técnico 08 de julho 13h45min 

1ª rodada 14h00min 3ª rodada 15h00min 5ª rodada 16h00min 

2ª rodada 14h30min 4ª rodada 15h30min 6ª rodada 16h30min 

7ª rodada 17h00min Encerramento e Premiação 17h30min 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

a) Inscrições somente por e-mail para seletivafloripa@gmail.com : 

Nome completo do jogador / data nascimento / clube-cidade / telefone para contato. 

b) Acompanhar as inscrições no site: http://chess-results.com/ ; 

c) Depósito/transferência em nome do: Clube de Xadrez de Florianópolis – CXF - CNPJ n.º 79.412.649/0001-70 
Caixa Econômica Federal – CEF [Código 104] - Agência 1877; Tipo 003(Conta Jurídica); Conta 4658-9. 

 Inscrição PROMOCIONAL até 30 de junho! R$ 80,00 (oitenta reais)! 
 Do dia 01 de julho até o dia 06 julho inscrição R$ 100,00 (cem reais). 

As inscrições são pessoais e intransferíveis. Não serão realizados créditos ou devoluções. 

SISTEMA DE DISPUTA, RITMO DE JOGO 

  O sistema de disputa será suíço em 5(cinco) a 7(sete) rodadas, que será decidido no CT, pelo Swiss Manager. 
  O ritmo de jogo será de 15 minutos nocaute. 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 Serão adotados os seguintes critérios de desempate: 
a) Confronto Direto (código 11); 
b) Buchholz com corte do pior resultado (código 37); 
c) Buchholz Totais (código 37); 
d) Sonneborn-Berger (código 52); 
e) Maior nº de vitórias (código 68); persistindo empate, sorteio. 

MATERIAL 

   Haverá jogos de peças disponíveis em todas as mesas! 

EQUIPE DE ARBITRAGEM 

IA, IO, CM Mafra, Kaiser Luiz - FA De Souza, Elana Silva. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os casos omissos nesse regulamento serão resolvidos pela direção da prova. 
A inscrição nessa competição implica plena aceitação desse Regulamento. 

PROMOÇÃO APOIO REALIZAÇÃO/ORGANIZAÇÃO 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ - CBX  LIRA TÊNIS CLUBE CLUBE DE XADREZ DE FLORIANÓPOLIS - CXF 
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