
 
 

Local 
Carlton Hotel, Setor Hoteleiro Sul Quadra 5, Bloco G, Asa Sul, Brasília-DF-Brasil. 

 

Objetivo 
Apontar campeões brasileiros das categorias Sub 8, Sub 10, Sub 12 e Sub 14 anos - 

absoluto e feminino. 
Vale Rating FIDE nas categorias Sub 12 e 14 e Rating CBX em todas as categorias. 

 

Participação 
Aberta aos cadastrados em dia com a CBX, que se enquadrarem em uma das categorias: 

Sub 14 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2003 
Sub 12 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2005 
Sub 10 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2007 
Sub 08 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2009 

 

Programação 
Data Horário Evento 

21/abril 

11h Publicação in loco das relações de inscritos 
12h Fim do período para correções de inscrições 

12h15 Congresso Técnico 
13h Solenidade de Abertura* 
14h 1ª rodada 
18h 2ª rodada 

22/abril 
10h 3ª rodada 
14h 4ª rodada 
18h 5ª rodada 

23/abril 9h 6ª rodada 
 * A abertura e a cerimônia de premiação serão realizadas no Shopping Venâncio, ao lado do Carlton Hotel. 



 

Inscrição 
Taxa de inscrição 

- A taxa de inscrição (R$ 100,00), por participante, deve ser paga 
até o dia 18 de abril de 2017. 
- O recolhimento da taxa de inscrição deve ser mediante 
depósito bancário, conforme descrito abaixo. 

 
Procedimento para inscrição 

- A inscrição deverá ser feita até o dia 18 de abril de 2017, via e-
mail para fenacdf2017@gmail.com, contendo os seguintes 
dados: 

Nome completo, data de nascimento, ID CBX, ID FIDE (se 
houver), cópia do comprovante de transferência eletrônica ou de 
depósito direto no caixa, referente à taxa de inscrição. 

- Não será aceito comprovante de depósito efetuado por meio de 
envelope. 

 
Dados bancários 

Banco do Brasil, Agência 3477-0, Conta-Corrente 110697-X 
Titular: Federação Brasiliense de Xadrez, CNPJ: 00.359.752/0001-43. 

 

Requisitos a serem observados 
É obrigatório levar jogos de peças oficiais e relógio. 

 

Premiação 
Troféus do 1º ao 5º lugar de cada categoria. 

Medalhas do 6º ao 15º lugar de cada categoria. 
 

A cerimônia de premiação terá início 30 minutos após o encerramento das rodadas. 
A premiação será entregue somente aos atletas presentes na cerimônia. 

 

Site oficial 
http://fbx.org.br/torneios/fenac2017/fenac.html 

 

Realização Apoio 
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