
FESTIVAL NACIONAL DA CRIANÇA DE XADREZ 2013 

Campeonatos Brasileiros Sub 08, 10, 12 e 14 Anos – Absoluto e Feminino 

“III Troféu Dr. Antônio Celidônio Ruette” 
 

Catanduva (SP) de 19 a 21 de abril de 2013 no Clube de Tênis de Catanduva 
 

OBJETIVO: apontar os Campeões Brasileiros Sub 08, 10, 12 e 14 anos (absoluto e feminino) que 
representarão o Brasil nos campeonatos mundial e pan-americano promovidos pela FIDE. 
 

PARTICIPAÇÃO: aberta a todos os interessados cadastrados e em dia com a CBX, que estiverem 
dentro da categoria estabelecida e que procederem aos requisitos de inscrição que seguem. 
 

Sub 14 anos* – nascidos(as) a partir de 1º/janeiro de 1999 (inclusive) 
Sub 12 anos* – nascidos(as) a partir de 1º/janeiro de 2001 (inclusive) 
Sub 10 anos* – nascidos(as) a partir de 1º/janeiro de 2003 (inclusive) 
Sub 08 anos* – nascidos(as) a partir de 1º/janeiro de 2005 (inclusive) 

 

Ritmo de 75 minutos p/ cada jogador 
Suíço de 05 a 07 rodadas ou Schuring conforme número de jogadores. 

 

DATAS/HORÁRIOS: 

 HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: obrigatório para todos os jogadores 
o Dia 18/04 (quinta-feira) das 18 horas às 22 horas  

No Clube de Tênis, hotéis conveniados e alojamento; 
o Dia 19/04 (sexta-feira) das 08 horas às 11h30min  

No local dos jogos – Clube de Tênis. 
Os jogadores que não fizerem a homologação até ás 11h30min serão excluídos do torneio. 

 

 

Datas/Horários 
Torneio em 7 

rodadas 
Torneio em 6 

rodadas 
Torneio em 5 

rodadas 

S
e
x
ta

 19/04 – 13h30min Abertura Abertura Abertura 

19/04 – 14h00min 1ª Rodada 1ª Rodada 1ª Rodada 

19/04 – 17h30min 2ª Rodada 2ª Rodada  

S
á
b

a
d

o
 20/04 – 09h30min 3ª Rodada   

20/04 – 13h30min 4ª Rodada 3ª Rodada 2ª Rodada 

20/04 – 17 horas 5ª Rodada 4ª Rodada 3ª Rodada 

D
o

m
in

g
o

 

21/04 – 09 horas 6ª Rodada 5ª Rodada 4ª Rodada 

21/04 – 13 horas 7ª Rodada 6ª Rodada 5ª Rodada 

21/04 – 16 horas Início da Premiação Início da Premiação Início da Premiação 
 

PREMIAÇÃO:  troféus para os três primeiros lugares e medalhas do 4º ao 10º lugares 
vaga de oficial para o Mundial e Pan-americano da categoria aos campeões. 

 

MATERIAL DE JOGO: trazer jogo oficial e relógio em perfeito estado de funcionamento. 
 

LOCAL DOS JOGOS: Clube de Tênis de Catanduva: (17) 3522-0044  |  Rua Icem , 61 
www.clubedeteniscatanduva.com.br/ 

http://www.clubedeteniscatanduva.com.br/


E-MAIL PARA CONTATO:  
Todas as dúvidas devem ser enviadas para fenac2013@hotmail.com 
 

SITE OFICIAL DO EVENTO: www.clubedexadrezonline.com.br 
O editor do Clube de Xadrez On Line, Profº Gerson Peres, estará em Catanduva para fazer a 
cobertura in loco do evento, com fotos, vídeos, entrevistas, resultados, emparceiramentos,  etc. 
 

JOGADOR(A) OFICIAL: 
Recebe esta denominação os(as) campeões(ãs) nacionais de 2012 das categorias em disputa que não 
tenham mudado de categoria em 2013 e os Campeões Estaduais deste ano reconhecidos pela CBX. 
O jogador oficial recebe da organização hospedagem (2 diárias com café da manhã). 
Para que possa fazer jus ao benefício, o jogador deverá fazer sua inscrição até o dia 04 de abril, 
inclusive o depósito. Após esta data o jogador passará para a condição de Extra. 
 

JOGADOR(A) EXTRA: 
São os(as) demais jogadores(as) não abrangidos pela denominação anterior. 
 

REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 
1- Leia atentamente este folder e verifique o procedimento para inscrição no final; 
2- Esteja em dia com a anuidade 2013 da CBX no dia de início do evento (www.cbx.org.br); 
3- Efetue o depósito com o valor correto no prazo estipulado. Guarde e apresente o comprovante 
de depósito no momento da homologação. 
4- Realize corretamente o procedimento de inscrição conforme especificado nas págs. 3 e 4. 
 

ACOMPANHAMENTO DAS INSCRIÇÕES: 
O espaço reservado para o evento no site do Clube de Xadrez (www.clubedexadrezonline) será 
atualizado diariamente. No caso de alguma divergência, favor entrar em contato com a 
organização. O último prazo para reclamações será até as 23 horas do dia 15/04. A listagem oficial 
definitiva, após as correções que por ventura possam vir a ocorrer, será fixada no local dos jogos 
após homologação de todas as inscrições. 
 

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES: a participação do enxadrista está condicionada a 
homologação (conforme cronograma na pág. 1) mediante o cumprimento das seguintes obrigações: 

a) Comparecimento pessoal do jogador ou responsável legal; 
b) Ter enviado o e-mail de requisição de inscrição; 
c) Estar em dia com suas obrigações perante CBX; 
d) Entregar o comprovante original de depósito da inscrição. 

 

CONTA PARA DEPÓSITO:  
Todos os pagamentos citados neste folder deverão ser efetuados na seguinte conta: 
Banco Bradesco (237)  Agência: 1624-1    C/C: 18304-0   
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE CATANDUVA - CNPJ/MF nº. 05.739.166/0001-48 
Depósitos em caixas eletrônicos NÃO serão aceitos.  
 

PRAZOS PARA INSCRIÇÕES E DEPÓSITOS (inclusive para os oficiais):  
1- Com desconto no valor de R$60,00 

Até o dia 04 de abril de 2013 (quinta-feira) 
 

2- Sem desconto no valor de R$80,00  
Até o dia 11 de abril de 2013 (quinta-feira) 

 

3- Após esta data o valor será de R$100,00 e ficará condicionada a aprovação da organização. 

mailto:fenac2013@hotmail.com
http://www.clubedexadrezonline.com.br/
http://www.cbx.org.br/
http://www.clubedexadrezonline/


INFORMAÇÕES PARA O JOGADOR OFICIAL: 
A hospedagem do jogador oficial será no Hotel Líder (no caso de lotação a organização colocará 
em outro). No momento de efetuar seu requerimento, o jogador oficial deverá também informar o 
nome de seu(s) acompanhante(s) responsável(is). Este(s) acompanhante(s) deverá arcar com suas 
despesas de hospedagem.  
 

Valores* para os JOGADORES OFICIAIS com acompanhantes: Hotel Líder 
 

Quarto Semi-Luxo 

Entrada Com 1 acompanhante Com 2 acompanhantes 

19/04 R$ 200,00 R$ 300,00 

18/04 R$ 320,00 R$ 470,00 
 

Quarto Luxo 

Entrada Com 1 acompanhante Com 2 acompanhantes 

19/04 R$ 230,00 R$ 350,00 

18/04 R$ 380,00 R$ 530,00 

 
*Inclui a INSCRIÇÃO do Jogador e hospedagem do acompanhante(s) em todo o período. 
 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE JOGADOR OFICIAL: 
1º Envie um e-mail para a organização com as seguintes informações: 
Nome completo | Cidade | Estado | Nascimento | Telefone | ID Fide | ID CBX 
Nome completo do(s) acompanhante(s) 
Padrão de Hospedagem (Luxo ou Semi-Luxo) 
Data de Entrada e da Data de Saída do Hotel 
Qual o título que o habilita à condição de oficial 
 

Após enviado o e-mail, dentro de 24 horas você receberá uma resposta com os valores a serem 
depositados. Se houver alguma dúvida, especifique no corpo do e-mail. 

 
 

 
INFORMAÇÕES PARA OS JOGADORES EXTRAS:  
A organização deixa os participantes à vontade para escolha de hotéis.  
Entretanto, a organização sugere que os participantes façam suas inscrições e reservas junto à 
organização, que além de preços especiais, também terão a opção de transporte gratuito dentro da 
cidade, homologação de inscrição no próprio hotel, pasta com planilhas carbonadas, canetas 
personalizadas, entre outras vantagens. 
 
VALORES PARA JOGADORES EXTRAS E ACOMPANHANTES (opcional):  
 

 

Hotel Líder (1.000 metros aproximadamente do local dos jogos) – Valor da diária 

 Simples Duplo Triplo 

Semi-luxo R$ 70,00 R$ 115,00 R$ 170,00 

Luxo R$ 85,00 R$ 140,00 R$ 190,00 
 

Hotel Colonial (3.000 metros aproximadamente do local dos jogos) – Valor da diária 

 Simples Duplo Triplo 

Padrão único R$ 80,00 R$ 115,00 R$ 155,00 



 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE JOGADOR EXTRA – com hotel: 
1º Envie um e-mail para a organização com as seguintes informações: 
Nome completo do(s) Jogador(es) 
Cidade | Estado | Nascimento | Telefone | ID Fide | ID CBX de cada jogador 
Nome completo do(s) acompanhante(s) 
Hotel de preferência: Líder (Luxo ou Semi-Luxo) ou Colonial 
Data de Entrada e da Data de Saída do Hotel 
 
2º Após enviado o e-mail, dentro de 24 horas você receberá uma resposta com os valores a serem 
depositados. Se houver alguma dúvida, especifique no corpo do e-mail. 

 
PACOTES DE ALOJAMENTO JOGADORES EXTRAS: 

 

Jogador:  R$ 100,00 (inclui a inscrição) Acompanhante: R$ 40,00 
 

Apenas 50 vagas  
EMEF Oliveira Barreto – Rua Birigui, nº 238, Jardim Bela Vista.  
- Inclui inscrição dos jogadores; 
- Entrada a partir do dia 18/04 às 19 horas - Café da manhã no local; 
- Empréstimo de colchões;   - Banheiros com chuveiros. 
Todos deverão trazer roupa de cama e papel higiênico. 
 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE JOGADOR EXTRA – com alojamento: 
1º Envie um e-mail para a organização com as seguintes informações: 
Nome completo do(s) jogador(es) 
Cidade | Estado | Nascimento | Telefone | ID Fide | ID CBX de cada jogador 
Nome completo do(s) acompanhante(s) 
Data e Horário da chegada no alojamento (isto é muito importante) 
 
2º Após enviado o e-mail, dentro de 24 horas você receberá uma resposta com os valores a serem 
depositados. Se houver alguma dúvida, especifique no corpo do e-mail. 

 
 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE JOGADOR EXTRA – apenas inscrição: 
1º Envie um e-mail para a organização com as seguintes informações: 
Nome completo do(s) Jogador(es) 
Cidade | Estado | Nascimento | Telefone | ID Fide | ID CBX de cada jogador 
Nome do Hotel que ficará hospedado 
 
2º Após enviado o e-mail, dentro de 24 horas você receberá uma resposta com os valores a serem 
depositados. Se houver alguma dúvida, especifique no corpo do e-mail. 

 
 
 



INFORMAÇÕES DOS HOTÉIS CONVENIADOS: 
 

o Hotel Líder: (17) 3522-2109  www.hotelidercatanduva.com.br 
Onde ficarão os oficiais até o esgotamento das vagas. Rua Brasil, 67 - Centro 

Apartamentos semi-luxo: TV – Telefone – Banheiro – Ventilador – Café da manhã – 
Estacionamento e Wi-Fi 

Apartamentos luxo: Frigobar – Ar condicionado – TV – Telefone – Banheiro – 
Ventilador – Café da manhã – Estacionamento e Wi-Fi 

 
o Hotel Colonial: apartamentos com Ar Condicionado, TV – Frigobar – Telefone – Som 

Ambiente – Garagem coberta – Piscina 
Av. Com. Antonio Stocco, 245 – Tel: (17) 3522-0544 | Para quem chegar na cidade pela 
Rodovia Washington Luiz, o Hotel fica na avenida de entrada do lado direito. 
 

TRANSPORTE INTERNO: 
Será disponibilizado para os jogadores, transporte interno gratuito do local dos jogos aos hotéis 
conveniados e vice-versa. Haverá um quadro nos Hotéis e no local dos jogos com os horários. 
 

INSCRIÇÃO DOS JOGADORES DA CIDADE DE CATANDUVA: 
Poderão participar da prova desde que estejam em dia com a CBX, atendam aos requisitos de idade 
e efetuem o pagamento de inscrição no valor de R$30,00. Todos devem enviar os dados, efetuarem 
o depósito e procederem ao processo de homologação dentro do prazo estipulado aos demais 
participantes. 
 

TRANSPORTE: 
A cidade de Catanduva possui rodoviária com linhas para todas as grandes cidades de São Paulo e 
também para outros Estados. Está situada a 65 quilômetros de São José do Rio Preto e a 150 
quilômetros de Ribeirão Preto, cidades estas que possuem aeroportos e linhas de ônibus 
interestaduais de maior volume. A cidade é cortada pela Rodovia SP310 (Rod. Washington Luis), 
uma das melhores do país. A capital São Paulo dista 385 quilômetros por vias duplas. 
 

ARBITRAGEM: 
O árbitro principal da prova será o AI Ramon Arnal Carrasco Jr em conjunto com sua equipe 
 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE E OUTRAS INFORMAÇÕES TÉCNICAS: os critérios de 
desempate serão: 1º Confronto Direto / 2º Milésimo Total / 3º Milésimo Mediano / 4º maior 
número de vitórias / 5º Sonnenborn Berger e se persistir, sorteio..  
As demais informações técnicas serão passadas logo após a abertura no congresso técnico. 
 

* obrigatória apresentação de documento que comprove a idade caso requerido pela organização 
** por se tratar de um evento para jogadores menores de 14 anos, todos os jogadores só poderão se 
hospedar juntamente com um adulto responsável. Esse controle é feito pelo próprio hotel em virtude de 
Lei que regulamenta o setor. Se este adulto não for o pai ou a mãe, deverá apresentar declaração dos pais 
com firma reconhecida em cartório. Os casos não previstos serão resolvidos pela organização do torneio. 

 

Observações dos Hotéis: 
Quartos duplos e triplos poderão ter uma cama de casal ou apenas de solteiro. 
Consultar opções de quartos para 4 pessoas. 
As diárias começam às 13 horas e encerram-se às 11 horas da manhã. 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE XADREZ 
REALIZAÇÃO: Prefeitura do Município de Catanduva  

 Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo / Clube de Xadrez de Catanduva. 
 

http://www.hotelidercatanduva.com.br/

