
 

Torneio IRT FIDE - ALEX - 2015 

Realização: ALEX (Associação Leopoldinense de Xadrez).  

Apoio: Patrocinador por captar 

 

Diretor do Torneio: MF Alberto Mascarenhas 

Arbitragem: AR Fernando Antonio de Barros Madeu 

Objetivo: Promover a prática de xadrez e a movimentação ou obtenção de rating FIDE aos frequentadores da 

ALEX (sócios e não sócios). 

 

Local: ALEX - Associação Leopoldinense de Xadrez. 

 Rua Álvaro Alvin nº 48, Sala 905, Próximo do Metrô Cinelândia,  Rio de Janeiro, RJ 

Datas : Por definir, em novembro de 2015. (VER OPÇÕES EM PROGRAMAÇÃO) 

Participação :  Aberta a qualquer enxadrista em dia com a anuidade CBX / FIDE de 2015, limitada aos 
primeiros 40 inscritos.   

Sistema de jogo : Suíço em 6 rodadas. A competição será regida pelas leis da FIDE.  
 

Tempo de reflexão :  1h 30 minutos para toda a partida mais 30 segundos de bônus para cada jogador desde 
o primeiro lance. 
§ único - A tolerância de atraso será de 45 minutos após o árbitro principal anunciar o início da rodada. 
 
Premiação: Um livro de xadrez, dentre os de melhor avaliação recente, à escolha do premiado, para cada um 
dos três primeiros colocados.  
 

Material:  Mesas, cadeiras, peças, tabuleiros e relógios digitais a cargo da organização.   

Critérios de desempates:  

1. Confronto direto. 
2. Buchholz mediano corrido (corte do pior resultado). 

3. Buchholz totais corrigido. 

4. Maior número de vitórias. 

5. Sonneborn-Berger. 

6. Armageddon. 

 

 

 



Programação:   

Opção 1 (três sábados com rodadas duplas): 
Sábado - 7 de novembro  

09:30h - Abertura e Congresso técnico;  
10:00h - Primeira rodada; 
15:00h - Segunda rodada; 

Sábado - 14 de novembro 
10:00h - Terceira rodada; 
15:00h - Quarta rodada; 

Sábado - 21 de novembro 
10:00h - Quinta rodada; 
15:00h - Sexta rodada; 
19:30h - Encerramento e premiação. 

 
Opção 2 (dois sábados com rodadas duplas e dois domingos com rodadas únicas): 
Sábado - 7 de novembro  

09:30h - Abertura e Congresso técnico;  
10:00h - Primeira rodada; 
15:00h - Segunda rodada; 

Domingo - 8 de novembro 
14:00h - Terceira rodada; 

Sábado - 14 de novembro  
10:00h - Quarta rodada; 
15:00h - Quinta rodada; 

Domingo - 15 de novembro 
14:00h - Sexta rodada; 
18:30h - Encerramento e premiação. 

 
Opção 3 (três sábados e três domingos com rodadas únicas): 
Sábado - 7 de novembro  

13:30h - Abertura e Congresso técnico;  
14:00h - Primeira rodada; 

Domingo - 08 de novembro 
14:00h - Segunda rodada; 

Sábado - 14 de novembro 
14:00h - Terceira rodada; 

Domingo - 15 de novembro 
14:00h - Quarta rodada; 

Sábado - 21 de novembro 
14:00h - Quinta rodada; 

Domingo -  22 de novembro 
14:00h - Sexta rodada; 
18:30h - Encerramento e premiação. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Inscrição:  R$ 30,00 para sócios da ALEX e R$ 60,00 para não sócios da ALEX. 
 
O prazo para inscrição encerra-se  no dia 05 de novembro de 2015 às 20:00 horas. 

 

No mesmo prazo, os jogadores inscritos devem enviar e-mail para:  

Alberto Mascarenhas (amasca@globo.com) contendo: 

 Nome Completo e Clube, além de seus dados de filiação à FEXERJ, CBX e/ou FIDE (ID e rating atual) e 
comprovante do pagamento da inscrição. 

Qualquer inscrição só será confirmada após a comprovação da quitação pelo interessado da taxa CBX/FIDE 
de 2015, via consulta ao site da CBX ou envio de comprovante de pagamento. 

As inscrições poderão ser pagas através das seguintes contas correntes:  

Correntista: Alberto Pinheiro Mascarenhas, (CPF 552.705.227-72) => 
Banco Santander, Agência: 3271 Conta Corrente: 01000251-4  ou  
Banco HSBC, Agência 0316, Conta Corrente 33956-45. 
 
Notas:    

Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome, voz e imagem para a utilização 
em toda a mídia impressa e eletrônica para a divulgação sem nenhum ônus e por prazo indeterminado.  
Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem e direção do evento. 

 
Maiores informações:  

com o Diretor do Torneio, MF Alberto Mascarenhas: (amasca@globo.com, 21-99801-4052). 

Para o sucesso do evento, devemos começar sua divulgação com pelo menos UM MÊS de antecedência à sua 

realização, com chamadas no site da ALEX, da Federação de Xadrez do RJ, sites especializados do RJ,  

facebook da ALEX e emails direcionados a praticantes de xadrez do RJ.  

A ideia é laçarmos o torneio durante o Campeonato Carioca Absoluto, a se realizar no Tijuca Tênis Clube nos 

dias 26 e 27 de setembro de 2015. 

Este trabalho de divulgação e captação de inscritos será realizado pelo Diretor do Evento, Alberto 

Mascarenhas, desde o lançamento do evento na mídia até o término das inscrições. 

Projeto elaborado por: 

Alberto Mascarenhas 

cel. 99801-4052 


