IRT Rio de Janeiro de Inverno - ALEX - 2016
Realização: Associação Leopoldinense de Xadrez - ALEX
Diretor do Torneio: MF Alberto Mascarenhas
Arbitro Principal: AR Fernando Antonio de Barros Madeu
Objetivo: Promover a prática de Xadrez e a movimentação ou obtenção de rating FIDE aos sócios e amigos
da Associação Leopoldinense de Xadrez - ALEX.
Local: Sede da ALEX - Rua Álvaro Alvim nº 48, Sala 905, Próximo do Metrô Cinelândia, Rio de Janeiro, RJ.
Datas : 12, 18 e 19 de junho de 2016.
Participação : Aberta aos sócios e amigos da ALEX em dia com a anuidade CBX / FIDE de 2016 e limitada
aos primeiros 39 inscritos.
Sistema de jogo : Suíço em 6 rodadas. A competição será regida pelas leis da FIDE.
Tempo de reflexão : 1 hora e 30 minutos mais 30 segundos de bônus por lance desde o primeiro lance.
§ único - A tolerância de atraso será de 45 minutos após o árbitro principal anunciar o início da rodada.
Premiação: Troféus e livros de Xadrez à escolha para o Campeão Geral, Vice Campeão e Terceiro Colocado.
Mini diplomas para a Quarta e Quinta Colocações, Campeão Classe “B”, Campeão Classe “C”, Campeão
Jovem (U18), Campeão Veterano (S60), Campeã Feminina e Campeão Alexano.
Material: A organização se responsabiliza por todo o material necessário.
Critérios de desempates: 1. Confronto direto; 2. Buchholz mediano corrido (corte do pior resultado); 3 Buchholz total; 4. Maior número de vitórias; 5. Sonneborn-Berger; 6. Armageddon.
Programação:
12 de junho de 2016 - Domingo
09:30h - Abertura e Congresso técnico;
10:00h - Primeira rodada;
15:00h - Segunda rodada;
18 de junho de 2016 - Sábado
10:00h - Terceira rodada;
15:00h - Quarta rodada;
19 de junho de 2016 - Domingo
10:00h - Quinta rodada;
15:00h - Sexta rodada;
19:30h - Encerramento e premiação.
Inscrição: R$ 30,00 para sócios da ALEX e R$ 60,00 para não sócios da ALEX.
O prazo de inscrição encerra-se no dia 10 de junho de 2016, às 20 horas.

Nesse prazo, os inscritos devem enviar e-mail para Alberto Mascarenhas (amasca@globo.com) contendo
nome completo , clube e dados de filiação à FEXERJ, CBX ou FIDE (ID e rating atual), além do comprovante
do pagamento da inscrição.
Qualquer inscrição só será confirmada após a comprovação da quitação pelo interessado da taxa CBX/FIDE
de 2016, através de 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, e-mail amasca@globo.com e
telefone (21) 99801-4052.

