
Campeonato Paulista Feminino de Xadrez 2017 

Evento válido para rating CBX/FIDE 
 

12 a 14 de outubro de 2018  
 

Local: CXSP - Clube de Xadrez de São Paulo - Rua Araújo, 154, República, São Paulo                                              

Finalidade: 

• Definir a Campeã Estadual; 

• Confraternizar e promover o xadrez feminino; 

• Contribuir para melhoria do nível técnico do xadrez; 

• Movimentar e obter Rating FIDE e CBX; 
 

Participação: Aberta a qualquer participante, sem limite de idade. 

Sistema e ritmo de jogo: Sistema Suíço em 5 (cinco) rodadas, emparceiramento pelo Swiss 

Manager. Ritmo de 60min + 30seg ou 90 minutos nocaute em relógios analógicos. 
  
Regras: 

• Aplicadas as regras da FIDE para o ritmo clássico de xadrez; 

• É obrigatório estar em dia com a taxa de jogadora da CBX; 

• Tempo de W.O.: será de 30 minutos após o início da rodada; 

• Bye ausente: As interessadas poderão solicitar bye ausente na 1ª rodada, ganhando 

meio-ponto, desde que estejam com a inscrição paga e o cadastro CBX em dia; 

• Trazer relógios. Não é necessário jogos de peças. 

 

Critérios para 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 número de vitórias. 

Programação: 

Sexta-feira (12/10): 

Congresso Técnico: 14h30 

1ª rodada: 15h00 

Sábado (13/10) 

2ª rodada: 10h00 

3ª rodada: 14h00 

Domingo (14/10) 

 

4ª rodada: 10h00 

5ª rodada: 14h00 

Premiação e sorteio de brindes: Após o 

término da rodada. 

 



Inscrições: 

• Até 23/09: R$ 70,00 (público geral); R$ 45,00 estudantes* e sócias do CXSP** 

Todas as inscrições recebidas até essa data, terão direito a participar do sorteio de 

brindes exclusivos do Armazém do Xadrez! 
 

• De 24/09 a 30/09: R$ 80,00 (público geral); R$ 60,00 estudantes e sócias do CXSP** 
 

• De 01/10 em diante: R$ 100,00 para todas 
 

Brindes para as 20 primeiras inscrições confirmadas até 23-09-18: Kit enxadrista 

(caderno personalizado de planilhas, caneta e lápis). Não percam! 
 

*Necessário comprovação (carteirinha). Pode apresentar no dia do evento, porém pagamento 

nos prazos acima. ** É necessário estar com as mensalidades em dia. 
 

Dados para depósito bancário identificado: 
 

Nome:  FOX – Formação e Orientação de Xadrez - CNPJ:  09.201.024/0001-83 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: 3051 - Operação: 003 - Conta Corrente:1238-7 
 

Enviar e-mail para adriano_chess@hotmail.com, c/c armazemdoxadrez@gmail.com com os 

seguintes dados: Cópia do comprovante de pagamento, nome completo, data de nascimento, 

ID FIDE (se possuir), ID CBX, telefone para contato, cidade ou entidade que representa. 
 

Obs.: Não serão aceitos depósitos efetuados por envelope em caixas eletrônicos, ficando esse 

tipo de inscrição condicionado à compensação bancária. Não haverá devolução da taxa de 

inscrição em caso de desistência. 
 

PREMIAÇÃO: 

Campeã: 

Troféu + Relógio Digital DGT North American 

 

Vice-Campeã: 

Troféu + Relógio Digital DGT 1002 
 

3° lugar: 

Troféu + Kit DGT Starter Box (peças e tabuleiro) 

 

4° lugar ao 6° lugar:   

Medalha + xadrez magnético de bolso 

Maior número de representantes da 

mesma entidade:  
 

Troféu + chaveiros personalizados 

para toda a equipe 

 

Necessário informar no ato da 

inscrição a entidade que estará 

representando. 
 

 

Direção: FOX (Adriano Caldeira) – (11) 98602-7106 

Apoio: FPX e Armazém do Xadrez 

Arbitragem: 

• AN Roberto Suardi [2138514] 

• AR Anderson Willians [2138514] 

• AA Tatiane Coelho [2107775]  

 

Informações: www.cxsp.com.br. Acompanhe as divulgações do evento no Facebook! 
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