FINAL BRASILEIRO FEMININO
Regulamento
.
1. DATA: 22 a 25 de maio de 2008.
2. CIDADE: Novo Hamburgo – RS
3. LOCAL: Local dos Jogos: Pavilhões da Fenac
Rua Araxá, 505 - bairro Ideal - Novo Hamburgo
site: http://www.fenac.com.br/fenac

4. OBJETIVO: Apontar a campeã brasileira feminina 2008, estabelecendo o ranking feminino. O
evento é seletivo para formação da equipe brasileira feminina a ser convocada para participar
da Olimpíada de Dresden, observado o disposto nos comunicados CBX 247 e 249. A ordem
dos tabuleiros na Olimpíada será definida posteriormente pela Diretoria da CBX.
5. SISTEMA DE DISPUTA
E RITMO DE JOGO: suíço, em 7 rodadas, com ritmo de 120 minutos ko para cada jogadora.
6. PROGRAMAÇÃO:
22/05/08 – Quinta-feira
10:00h – Recepção as jogadoras
11:00h – Término das inscrições
13:00h – Abertura e Congresso Técnico
13:30h – 1ª rodada
19:00h – 2ª rodada
23/05/08 – Sexta-feira
13:00h – 3ª rodada
19:00h – 4ª rodada
24/05/08 – Sábado
13:00h – 5ª rodada
19:00h – 6ª rodada
25/05/08 – Domingo
08:00h – 7ª rodada
12:30h – Encerramento.
Playoff: a seguir regulamento ÍTEM 09., em horário a ser definido pelo árbitro Premiação: após
o encerramento do tiebreak se houver.
Divulgação dos resultados Cobertura na página http://www.fgx.org.br.

6. RATING: Válido para cálculo de rating FIDE e CBX.
7. PATROCINIO/APOIO: FUNDERGS, Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
8. ORGANIZAÇÃO: Federação Gaúcha de Xadrez – FGX
9. DESEMPATE: exceto para título e vagas.
a) Buchholz Mediano
b) Buchholz Total
c) Escore Progressivo
d) Sonneborn-Berger
e) sorteio.
Playoff
Se 2 empatam: 2 partidas no ritmo de 25 min ko, cores definidas por sorteio.
Se persistir o empate:jogam uma única partida Armagedom (morte súbita), brancas com 5
minutos e Pretas com 4, no caso de um empate pretas vencem.

Se mais de 2 empatam: jogam round robin no ritmo de 15 min ko
Se persistir empate: jogam um round robin armagedom (morte súbita) brancas com 5 minutos
e Pretas com 4, no caso de um empate pretas vencem.

10. PREMIAÇÃO: R$ 3.000,00
1º lugar – R$ 1.000,00 + troféu
2º lugar – R$ 700,00 + troféu
3º lugar – R$ 500,00 + troféu
4º lugar – R$ 300,00 + medalha
5º lugar – R$ 200,00 + medalha
6º lugar – R$ 100,00 + medalha
7º lugar – R$ 100,00 + medalha
8º lugar – R$ 100,00 + medalha
Playoff, prêmios serão divididos.

11. COMITE DE APELAÇÃO:
Os titulares serão: Presidente (Diretor Geral), 1 representante da CBX
e 1 representante das jogadoras; suplentes duas representantes das
jogadoras; todas as representantes das jogadoras, eleitas no Congresso
Técnico.

12. RECURSOS:
Qualquer reclamação relacionada com o desenvolvimento do torneio
deverá ser formulada por escrito e entregue ao árbitro principal, no
prazo máximo de uma hora, a contar do término de uma partida em que
ocorrer o fato. Da decisão do árbitro, cabe recurso ao Comitê de
Apelação, observado o ritual estabelecido pela FIDE.
Recursos só serão apreciados se recolhida a taxa de R$150,00, em moeda corrente nacional.

13. DIRETOR DA COMPETIÇÃO: Ladir Albano Becker Brandt.
14. ARBITRAGEM: Árbitro Principal: AI Carlos Calleros
15. REGRAS: Deverão ser observadas as regras de torneio (FIDE e CBX).
16. EMPARCEIRAMENTO: Será efetuado com uso do programa Swiss Perfect, ou Swiss Manager
a critério do árbitro geral.

17. DISPOSIÇÃO FINAL: A inscrição nesta Final implica plena aceitação deste regulamento.

Sérgio Silva de Freitas
Presidente

