
	  
	  
A	  Confederação	  Brasileira	  de	  Xadrez	  –	  CBX	  convida	  todos	  os	  enxadristas	  para	  participarem	  do	  REGIONAL	  

SUL	   BRASILEIRO	   2018,	   que	   se	   realizará	   em	   Florianópolis,	   Santa	   Catarina,	   dos	   dias	   12(sexta-‐feira)	   a	  

14(domingo)	  de	  outubro	  de	  2018.	  

OBJETIVOS	  

a) Declarar	  o(a)	  campeã(o)	  do	  REGIONAL	  SUL	  BRASILEIRO	  2018;	  
b) Classificar	  1(um)	  jogador(a)	  da	  Região	  Sul	  para	  a	  Fase	  Final	  do	  LXXXV	  Brasileiro	  Absoluto	  2018;	  
c) Classificar	  04	  (quatro)	  jogadores(as)	  da	  Região	  Sul	  para	  a	  respectiva	  Semifinal,	  com	  substituição.	  
d) Contribuir	  para	  melhoria	  do	  nível	  técnico	  do	  xadrez	  brasileiro;	  
e) Congregar	  a	  comunidade	  enxadrística	  promovendo	  o	  intercâmbio	  cultural	  e	  social;	  
f) Incentivar	  o	  Turismo	  esportivo	  e	  cultural	  em	  Florianópolis;	  
g) Movimentação	  de	  Rating	  FIDE/CBX,	  conforme	  registro	  na	  FIDE	  ID	  194229	  e	  na	  CBX	  ID	  4384/18; 

LOCAL	  

HOTEL	  PRAIA	  BRAVA	  -‐	  Ambiente	  de	  jogo	  CLIMATIZADO!	  	  

Rua	  Prof.º	  Ari	  Kardec	  Bosco	  de	  Melo,	  n.º	  64,	  Praia	  Brava,	  CEP	  88056-‐800,	  Florianópolis,	  SC.	  

(48)3284-‐1155	  –	  operacional@praiabrava.com.br	  –	  Maps	  –	  https://goo.gl/maps/uUH5CZJz1nC2	  

PARTICIPAÇÃO	  

REGIONAL	   SUL	   BRASILEIRO	   2018	   é	   um	   torneio	   aberto	   a	   qualquer	   enxadrista.	   Deverá	   estar	  
cadastrado	  na	  CBX	   [http://www.cbx.org.br/cadastro]	   e	   estar	  quite	   com	  a	  anuidade	  CBX	  2018.	  Os	  
estrangeiros	  não	  pagam	  a	  CBX,	  mas	  deverão	  informar	  seu	  nº	  de	  id	  FIDE	  (FIN).	  

PREMIAÇÃO	  

R$	  5.100,00 
Geral Feminino Sub	  2000 Sub	  1800 Sênior	  (+50) Veterano	  (+65) 

1º R$	  1.000 R$	  200 R$	  200 R$	  200 R$	  200 R$	  200 
2º R$	  700 Sub	  08,10,12,14,16	  e	  18,	  m	  e	  f,	  +50,	  +65	  -‐	  1º	  troféu	  -‐	  2º	  e	  3º	  medalhas 
3º R$	  500 A	  premiação	  em	  dinheiro	  não	   será	  dividida	  e	  não	  é	   cumulativa.	  O	  premiado	   fará	   jus	  ao	  

prêmio	  de	  maior	  valor.	  A	  premiação	  será	  entregue	  somente	  na	  cerimônia	  de	  encerramen-‐
to,	   sendo	   necessário	   a	   presença	   dos	   premiados.	   A	   ausência	   ou	   não	   justificativa	   por	   es-‐
crito,	   implica	  no	  não	   recebimento	  do	  prêmio.	   Por	  questões	  de	   segurança	   a	  organização	  
reserva-‐se	  ao	  direito	  de	  realizar	  o	  pagamento	  via	  transferência	  bancária. 

4º R$	  350 
5º R$	  300 

6º/10º R$	  250 

INFORMAÇÕES	  E	  CONTATO	  

Kaiser	  Luiz	  Mafra,	  (48)	  9.9835-‐6666	  (Whatsapp	  -‐	  TIM),	  kaisermafra@hotmail.com	  

Marcelo	  Nascimento	  Pomar,	  (48)	  9.8407-‐1162	  (Whatsapp	  -‐	  CLARO),	  marcelopomar@hotmail.com	  

	  



PROGRAMAÇÃO	  

Sexta-‐feira Sábado Domingo 
12/10/2018 13/10/2018 14/10/2018 

Abertura 13h Manhã	  Livre 5ª	  rodada 9h 
1ª	  rodada 14h 4ª	  rodada 14h 6ª	  rodada 15h 
2ª	  rodada 20h 5ª	  rodada 20h Encerramento 19h 

PROCEDIMENTO	  PARA	  INSCRIÇÃO	  

EFETUAR	  DEPÓSITO	  OU	  TRANSFERÊNCIA	  BANCÁRIA 

	  

NOME CPF 
Kaiser	  Luiz	  Mafra 032.971.689-‐19 

Banco Código	  de	  
Transferência 

Tipo 
Variação Agência Poupança 

	  

Caixa	  Econômica	  
Federal 

104 013 1877 100-‐0 

	  

Banco	  do	  Brasil 001 51 
16-‐7 

102-‐3 TED/DOC 
0016 

	  

	  

Encaminhar	  cópia	  (foto)	  do	  comprovante	  de	  pagamento 

Nome	  completo	  do	  jogador	  /	  Data	  nascimento	  /	  Clube-‐Cidade	  
Telefone	  p/	  contato	  /	  ID	  FIDE	  /	  ID	  CBX 

sulbrasileiro2018@gmail.com	  
	  

	  

http://chess-‐results.com/Tnr366254.aspx?lan=10	  

	  

Inscrições	  PROMOCIONAIS	  até	  10	  de	  agosto,	  R$	  160,00	  

Hospede-‐se	  no	  Hotel	  Oficial	  e	  garanta	  o	  valor	  R$	  160,00	  a	  qualquer	  momento,	  

Através	  do	  contato	  direto	  (48)3284-‐1155	  ou	  operacional@praiabrava.com.br	  
*	  reservas	  através	  de	  sites	  como:	  expedia,	  booking	  e	  similares	  não	  são	  válidos	  para	  a	  promoção!	  

De	  11/08	  até	  10/09 R$	  210,00	  (duzentos	  e	  dez	  reais)	  
De	  11/09	  até	  10/10	   R$	  260,00	  (duzentos	  e	  sessenta	  reais)	  

Em	  conformidade	  com	  os	  art.	  23	  e	  24	  do	  regulamento	  de	  torneios	  da	  CBX,	  aplicado	  ao	  valor	  princi-‐
pal	  de	  R$	  260,00,	  terão	  desconto	  de	  50%,	  a	  qualquer	  momento,	  os	  Mestres	  Nacionais	  e	  +60	  anos.	  

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	  6(seis)	  rodadas,	  Swiss	  Manager.	  
	  	   O	  tempo	  de	  reflexão	  será	  de	  90	  minutos	  com	  acréscimo	  de	  30	  segundos	  por	  lance.	  

BYE	  AUSENTE	  (0,5)	  

Bye	  ausente,	  com	  direito	  a	  0.5,	  será	  admitido	  somente	  na	  1ª	  e	  2ª	  rodadas.	  

TEMPO	  DE	  W.O.	  

O	  tempo	  de	  W.O.	  será	  de	  60	  minutos	  após	  iniciar	  a	  rodada.	  



CRITÉRIOS	  DE	  DESEMPATE	  

Serão	  adotados	  os	  seguintes	  critérios	  de	  desempate:	  
a) Confronto	  Direto	  (código	  11);	  
b) Buchholz	  com	  corte	  de	  1(pior)	  (código	  37);	  
c) Buchholz	  Totais	  (código	  37);	  
d) Maior	  nº	  de	  vitórias	  (código	  68);	  
e) Sonneborn-‐Berger	  (código	  52);	  persistindo	  empate,	  sorteio.	  

PROIBIÇÃO	  DO	  PORTE	  DE	  MEIOS	  DE	  EQUIPAMENTOS	  ELETRÔNICOS	  

É	  vedado	  o	  uso	  ou	  o	  porte	  de	  celular	  ou	  de	  qualquer	  outro	  meio	  eletrônico	  no	  salão	  de	  jogos.	  
Os	  infratores	  serão	  penalizados	  com	  a	  perda	  da	  partida.	  

MATERIAL	  

	  	  	   Haverá	  jogos	  de	  peças	  disponíveis	  em	  todas	  as	  mesas!	  Tragam	  os	  relógios	  digitais!	  
ARBITRAGEM	  

IA	  De	  Souza,	  Elana	  Silva	  [2150239]	  e	  IA-‐IO-‐FI-‐CM	  Mafra,	  Kaiser	  Luiz	  [2106698]	  

RESULTADOS,	  FOTOS	  E	  DIREITO	  DE	  IMAGEM	  

O	  site	  oficial	  do	  evento	  é	  https://xadrezdobrasil.com/	  onde	  serão	  divulgados	  os	  resultados	  e	  fotos	  
do	  evento.	  O	  participante	  ou	  responsável	  autoriza	  o	  uso	  de	  imagem	  de	  forma	  gratuita,	  a	  título	  de	  
divulgação	  em	  material	  impresso	  ou	  digital	  em	  caráter	  informativo.	  

PRAIA	  BRAVA	  HOTEL	  

	  

SINGLE R$	  170,00 Parcelamento	  em	  2x	  no	  cartão	  de	  crédito.	  
As	  reservas	  sinal	  de	  30%	  na	  confirmação	  e	  

saldo	  até	  15	  dias	  do	  check-‐in. 
DUPLO R$	  210,00 
TRIPLO R$	  270,00 

Diária	  com	  café	  da	  manhã.	  
Check-‐in	  a	  partir	  das	  14h	  -‐	  Check-‐out	  até	  as	  13h.	  

Estacionamento	  compartilhado	  gratuito. 
	  

REFEIÇÕES Pacote	  Antecipado	  (contratado	  com	  a	  hospedagem) Avulsa	  (Unitário) 
Pacote	  4	  refeições	  –	  Jantar:	  6ª	  e	  Sábado,	  Almoço:	  Sábado	  e	  domingo	   R$	  120,00 R$	  40,00 

	  

FUNDAÇÃO	  MUNICIPAL	  DE	  ESPORTES	   HOTEL	  PRAIA	  BRAVA	   CLUBE	  DE	  XADREZ	  DE	  FLORIANÓPOLIS	  

	   	  

	  

	  

CONFEDERAÇÃO	  BRASILEIRA	  DE	  XADREZ	   FÉDÉRATION	  INTERNATIONALE	  DES	  ÉCHECS	   FEDERAÇÃO	  CATARINENSE	  DE	  XADREZ	  

	  
	  

	  

ZUGZWANG	  
-‐	  tudo	  em	  xadrez	  -‐	  

XADREZ	  DO	  BRASIL	  
Cobertura	  e	  crítica	  do	  xadrez	  brasileiro	  

	   	  
	  


