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XXVIII FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD ABSOLUTO Y FEMENINO 

SAN JOSÉ, COSTA RICA 2017 

I. CONVITE. 

A Confederación de Ajedrez para América (CCA) e a Federación Central de Ajedrez de Costa Rica 

(FCACR), têm o prazer de convidar todas as Federações Nacionais de xadrez das Américas, o XXVIII 

FESTIVAL PANAMERICANO DE AJEDREZ DE LA JUVENTUD ABSOLUTO Y FEMENINO, a ser 

realizada do dia 30 de junho ao dia 7 de julho de 2017, na cidade de San José, Costa Rica. 

 

 

Costa Rica é conhecida por seus atrativos naturais. 
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II. CONDIÇÕES GERAIS. 

O evento será regido pelas disposições do presente convite e o não expressado aqui, pelo 

documento para o REGULATIONS FOR THE PANAMERICAN YOUTH CHESS FESTIVAL 2011.  

 

III. CATEGORIAS ABSOLUTO E FEMININO. 

Sub 8: Nascido em ou após do 1 de janeiro de 2009. 

Sub 10: Nascido em ou após do 1 de janeiro de 2007. 

Sub 12: Nascido em ou após do 1 de janeiro de 2005. 

Sub 14: Nascido em ou após do 1 de janeiro de 2003. 

Sub 16: Nascido em ou após do 1 de janeiro de 2001. 

Sub 18: Nascido em ou após do 1 de janeiro de 1999.  

 

IV. SISTEMA DE JOGO. 

De preferência os torneios são jogados sob o sistema suíço com 9 rodadas, realizados com a 

versão mais recente do programa Swiss Manager, o mesmo para os playoffs. Se a categoria tiver dez 

jogadores registados serão disputados todos contra todos. Se você tiver menos de dez jogadores os 

torneios absolutos e feminino na mesma categoria serão fundidos. 
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V. RITMO DE JOGO. 

  O ritmo de jogo será de 90 minutos por jogador com incremento de 30 segundos por 

movimento desde o primeiro movimento. 

VI. RECURSOS. 

Torneio Aberto. Cada Federação Nacional pode entrar com os jogadores de xadrez que desejar. 

Qualquer participante e passageiro deve apresentar autorização (Aval) da Federação correspondente 

e reconhecida pela FIDE. 

 

 

VII. CALENDÁRIO DOS JOGOS: 
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DATA ACTIVIDADE HORA 

30 de junho Chegada das delegações Começo das 15:00 hrs. 

30 de junho Cerimônia de inauguração 19:00 hrs 

1 de julio Reunião tecnicamente 

Informativa 

10:00 hrs 

1 de julio 1° Rodada 15:00 hrs 

2 de julio 2° Rodada 09:30 hrs 

2 de julio 3° Rodada 16:00 hrs 

3 de julio 4° Rodada 09:30 hrs 

3 de julio 5° Rodada 16:00 hrs 

4 de julio 6° Rodada 15:00 hrs 

5 de julio  7° Rodada 09:30 hrs 

5 de julio 8° Rodada 16:00 hrs 

6 de julio 9° Rodada 09:30 hrs 

6 de julio Blitz Panamericano de la 

Juventud 

15:00 hrs 

6 de julio Encerramento 18:00 hrs 

 

VIII. EMPARELHAMENTOS E ARQUIVOS PGN: os emparelhamentos e arquivos PGN oficiais serão 

publicados no link http://fcacostarica.com/panamericano-2017 depois do fim de cada volta. Para fins 

de informação, também serão publicados na página www.chess-results.com. 
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VIII. SISTEMAS DE SEGUNDO TURNO. 

Para o Sistema Suizo, deve ser utilizado, excluindo o último, os seguintes sistemas segundo 

turno (Tiebreaker): 

1. Encontro Direto 

2. Maior número de vitórias (incluindo ausências). 

3. Maior número de jogos disputados com as peças pretas (jogos não jogou contam como jogado 

com peças brancas). 

4. Buchholz Corte 1 

5. Buchholz 

6. Sonneborn- Berger. 

7. Idade Menor. 

Para o Sistema De Todos contra Todos, os seguintes sistemas de segundo turno serão utilizados 

de forma exclusiva: 

1. Encontro Direto 

2. Maior número de vitórias (incluindo ausências). 

3. Sonneborn- Berger. 

4. Sistema Koya. 

5. Idade Menor. 

 

| 
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IX. DEREITOS DE CATEGORÍAS SUB 8, 10, 12, 14, 16 y 18:  

 

- Cada país tem o direito de alojamento e refeições a cargo da organização, para um jogador em cada 

categoria e filial do Sub 8 a 18, bem como um delegado. Para fins de registro, esses participantes 

serão nomeados Jogadores Oficiais. Os outros jogadores terão de cobrir os custos de alojamento e 

alimentação ou nos hotéis oficiais e serão chamados participantes extras. 

- Os participantes que se qualificarem na primeira. 2do. e 3º. posição na última edição, isto é, na XXVII 

edición del Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2016, têm direito a receber alojamento 

e alimentação pela sede e são considerados Jogadores Oficiais nesta edição. 

- Os participantes que se qualificaram na 1º posição dos Festivais Regionais da América Central e do 

Caribe, da América do Sul e do Norte, são considerados Jogadores Oficiais nesta edição. 

- Para os Jogadores Oficiais, a organização fornecerá alimentação adequada, começando com o 

jantar em 30 de junho, terminando com o café-da-manhã em 7 de julho. 
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X. PRAZO DE INSCRIÇÃO: 

  

-Jogadores Oficiais: Os jogadores oficiais podem se inscrever até 30 de abril de 2017, inclusive, o 

cancelamento correspondente a 50% das matrículas, acreditação e transporte. Após esse prazo até 

30 de maio de 2017 pode registrar com um custo adicional de USD $ 100 (inscrição tardia) e sujeitos 

à disponibilidade nos hotéis oficiais. Aqueles que se inscreverem após essa data, a partir de 31 de 

maio de 2017 serão considerados jogadores extras, devem cobrir os seus próprios custos, e o 

registro estará sujeito à disponibilidade nos hotéis oficiais. 

-Jogadores Extras e Acompanhamentos: podem se inscrever até 30 de maio de 2017 inclusive, 

50% do depósito para a inscrição, acreditação, transporte, alimentação e hospedagem. Caso infrinjam 

este período, a organização não será obrigada a aceitar qualquer Federação, e se aceitarem, será 

uma sobretaxa de USD$100 por inscrição tardia. 

- Os outros 50% das contribuições econômicas correspondentes deve ser pago no momento da 

chegada no país e antes de entrar no hotel ou do torneio. Se não for cancelado na totalidade, a pessoa 

não será creditado ou emparelhado e não será permitido o acesso às áreas oficiais do torneio. 

- Os valores cancelados por qualquer motivo, não será reembolsável. 

Cada Federação deverá formalizar o registo dos seus participantes. Eles devem autorizar e 

ser responsáveis pelos atletas e acompanhantes, oficiais e extras, de acordo com os regulamentos 

da FIDE e CCA. Nenhuma pessoa deve ser registrado sem a aprovação de sua própria Federação 

ou se a pessoa não pertence à região correspondente ao Campeonato.  
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Esta formalização envolve o envio do e-mail: panamericano@fcacostarica.com o comprovante 

do depósito bancário com os seguintes jogadores:  

- Nome completo. 

- ID FIDE. 

- Categoria e ramo (Oficial, Extra, Chaperone, Delegado, Árbitro, treinador). 

- Cópia do passaporte. 

- País. 

- Fotografia de passaporte em formato digital. 

- Transferência aeroporto chegada e horário de partida, voo. 

- Dias Extras. 

- Pacote de quarto a contratar e distribuição dos quartos. 

- Todos os participantes devem fornecer um endereço de e-mail pessoal em caso de emergências 

(deve ser fornecida antes do primeiro turno ao árbitro na mesa). 

- Se um jogador (a) requerer condições ou fonte de alimentação especiais, deve ser relatado para a 

organização no momento da inscrição.  

A FCA fornecerá as federações com um formulário para indicá-las. Cada delegado deve 

apresentar o passaporte original de seus representantes.  
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ATRAÇÕES EM SAN JOSÉ 

 A capital da Costa Rica tem atractivos locais turísticos para toda a família: 

 

Diversidade de museus como o Museu das Crianças e do Museu de Ouro. 

 

 

Parque de Diversões e Povoado Antigo 
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Prédios antigos, como o Teatro Nacional e Correios de Costa Rica 

 

XI. CUSTOS DOS PARTICIPANTES OFICIAIS E EXTRAS. 

A. JOGADORES OFICIAIS: 

Os jogadores e delegados oficiais têm de pagar com antecedência: 

a. A INSCRIÇÃO ao Festival Panamericano de la Juventud San José 2017 (só jogadores): 

- À CCA: USD$ 75 (setenta e cinco dólares norte-americanos).  

- À ORGANIZAÇÃO: USD $50 (cinquenta dólares norte-americanos). 

b. TRANSPORTE:  USD $15 (quinze dólares norte-americanos).  

c. ACREDITAÇÃO: USD$5 por pessoa. 
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B. PARTICIPANTES EXTRAS. 

Os participantes extras têm de pagar com antecedência: 

a. A INSCRIÇÃO ao Festival Panamericano de la Juventud San José 2017: 

À CCA: USD$100 (cem dólares norte-americanos).  

À ORGANIZAÇÃO: USD $50 (cinquenta dólares norte-americanos). 

b. PACOTE de hospedagem, alimentação, transporte e acreditação, conforme detalhado abaixo. 

 

C. INSCRIÇÃO PARA O FESTIVAL PANAMERICANO DE LA JUVENTUD BLITZ SAN JOSÉ 

2017: 

- Jogadores Oficiais e Jogadores Extras: USD$20 vinte dólares norte-americanos ou seu 

equivalente em colones costarriquenhos de acordo com a taxa de câmbio do dia. As inscrições 

para o CAMPEONATO BLITZ vai ter lugar exclusivamente no local em 5 de julho. No mesmo 

dia do torneio (6 de julho) está sujeita à aprovação do Diretor do Torneio e o custo será de 

USD $ 25. 

IMPORTANTE: De acordo com os regulamentos financeiros da CCA 2017 os jogadores de 

Federaciones inadimplestes com CCA e com FIDE podem participar do evento com o cancelamento 

(duas vezes) do respectivo registro. 
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XII. PACOTES DE ACOMODAÇÕES E ALIMENTAÇÃO: 

Os chaperones, treinadores e atletas devem cobrir extras, por meio de alojamento e alimentação 

segundo a próxima tabela: 

 

CUSTO DO PACOTE POR PESSOA:  

TAXAS ATÉ 15 DE ABRIL 2017. 

Hotel Sencilla Dupla  Triplo Quádruplo 

Quatro Estrelas*** $1000 $670 $560 $580*/** 

Cinco Estrelas** $1150 $770 $690* $640* 

 * Alojamento em quarto com duas camas de casal. 

** Alojamento 15 minutos da sala de jogo. 

*** Alojamento 15 minutos ou menos da sala de jogo. 

 

TAXAS DEPOIS DE 16 DE ABRIL 2017. 

Hotel Sencilla Dupla  Triplo Quádruplo 

Quatro Estrelas*** $1100 $745 $650 $620*/** 

Cinco Estrelas** $1245 $820 $740* $680* 

 * Alojamento em quarto com duas camas de casal. 

** Alojamento 15 minutos da sala de jogo. 

*** Alojamento 15 minutos ou menos da sala de jogo. 
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Inclui: Alojamento com as refeições desde o jantar 30 de junho até o pequeno-almoço em 7 de julho, 

transporte e acreditação.  

O uso desses pacotes é obrigatório para todas as delegações estrangeiras, mas pode ser 

evitado pagando os prazos estabelecidos acima da soma de US $ 120 por pessoa; que não podem 

ficar no Hotel Oficial do Evento, e para quem o organizador não aceita qualquer obrigação adicional a 

este respeito ou sobre o transporte do aeroporto-hotel-aeroporto ou do quarto do Hotel no evento-. 

As atletas oficiais recebem alojamento triplo ocupação em um hotel de quatro estrelas, de 30 

de Junho (check in de quinze horas) até 07 de julho de 2017 (check out até 12 md). Os oficiais que 

desejarem ficar em quartos duplos ou individuais e / ou hotel de cinco estrelas deverá pagar a diferença 

correspondente.  

Todos os custos mencionados no presente convite referem-se a dólares ($) como moeda de curso 

legal nos Estados Unidos da América, ou seu equivalente na taxa de câmbio da Costa Rica em vigor 

no dia da venda dos colones em que o pagamento for realizado. 

 

DADOS BANCÁRIOS PARA PARTICIPANTES ESTRANGEIROS MOEDA: USD (Dólares 

Americanos). O arquivo será fornecido com os dados necessários para fazer a transferência. 
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Apesar de ser um país pequeno, a Costa Rica possui uma diversidade de regiões que lhe permite ter uma 

culinária variada. Entre os pratos típicos encontram-se: gallo pinto, chifrijo, olla de carne e casado. Também 

há pratos do litoral costarriquenho, tais como ceviche, vigorón, rice and beans, pati e muitos peixes e frutos do 

mar. Além disso, o micro-climas e a riqueza do solo do país produzem frutas da estação e um delicioso café . 

XIII. PRÊMIOS:  

- Troféus para 1o. 2o. e 3o. lugar em cada categoria e filial.  

- Troféu para os países que ficarem nos primeiros 3 lugares.  

- O primeiro, segundo e terceiro lugar serão para os países acumularem a maior pontuação por 

categoria e filial, e que ficarem nos primeiros 10 lugares, ou seja,:  

Primeiro 10 puntos Sexto 5 puntos 

Segundo 9 puntos Sétimo 4 puntos 

Terceiro  8 puntos Oitavo 3 puntos 

Quarto  7 puntos Nono 2 puntos 

Quinto 6 puntos Décimo 1 punto 
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San José, Capital da Costa Rica 

 

TÍTULOS: Como estipulado pela FIDE em relação às notas em seu site 

(http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=173&view=article): 

a. O campeão da Categoria Sub 18 obtém o título de Mestre Internacional (IM) no torneio eo 

título absoluto Mestre Internacional (WIM) no torneio feminino. Caso empatem no primeiro 

lugar recebem até o terceiro lugar, segundo a Norma Internacional Master (IM) de 9 rodadas 

no torneio e Absolute Mestre Internacional (WIM) no torneio feminino.  

b. O segundo e o terceiro lugar na categoria Sub-18, receberá título FIDE Master (FM) no Torneio 

Absoluto e FIDE Master (WFM) no torneio feminino.  

c. Os campeões U16 obtêm o título de Mestre FIDE (FM) no Absoluto e Torneo FIDE Master 

(WFM) no torneio feminino. Além disso, obtêm a Norma Internacional Master (IM) no torneio 

Absoluto e Mestre Internacional (WIM) no torneio feminino. Caso empatem no primeiro título 

da FIDE Master (FM) será premiado no torneio Absoluto e FIDE Master (WFM) no torneio das 

mulheres para o terceiro lugar. Se houver um empate no primeiro lugar na categoria de Sub-

http://www.fide.com/fide/handbook.html?id=173&view=article
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16 segundo e terceiro lugar receberão o título de Mestre Candidate (CM) no torneio absoluto 

e Mestre Candidate (WCM) no torneio feminino.  

d. Os campeões das Sub-categorias 12 e 14 recebem o título de Mestre FIDE (FM) na Categoria 

Absoluto e FIDE Master (WFM) na categoria feminina. O segundo e terceiro lugar nas 

categorias U12 e U14 recebem o título de candidato Master (CM) no torneio e Mestre 

Candidato Absoluto (WCM) no torneio feminino.  

e. Os três primeiros lugares no Under 8 e Under 10 categorias recebem o título de candidato 

Master (CM) no torneio e Mestre Candidato Absoluto (WCM) no torneio feminino.  

XIV. COMITÊ DE RECLAMAÇÕES. 

Na reunião técnica- informativa será formada entre os representantes das federações 

participantes. Será presidido pelo Presidente Continental ou seu designado e é composto por quatro 

membros e dois suplentes, representando sete federações diferentes.  

Nenhum membro do Comité de Recursos deve tomar parte em qualquer decisão relativa à 

federação que representa, salvo se as partes são da mesma federação. 

Um protesto contra a decisão do árbitro deve ser apresentada por escrito ao Comité de 

Recursos não mais de duas horas após o final da rodada em que ocorreu o incidente, acompanhado 

por um depósito de 50 USD, que será devolvido se a decisão for favorável o requerente.  

A decisão do Comité de Recursos é final. 
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XV. OUTROS ASSUNTOS: 

- FOTOGRAFIAS: Será permitido tirar fotos no hall do jogo de acordo com os regulamentos da 

FIDE. Os primeiros 10 minutos no Round 1 e os primeiros 5 minutos após o Round 2. 

- VISTOS: Os atletas ou companheiros que necessitarem de assistência para a obtenção de 

visto, deve levar em conta que a Costa Rica, como todos os países, tem controles muito 

rígidos para a emissão de um visto. 

A FCACR vai colaborar, tanto quanto for possível, mas cada pessoa é responsável por 

completar toda a documentação e formalidades. Deve-se tomar em conta que a FCACR receberá a 

documentação necessária o mais tardar em 30 de Abril de 2017; Todavia, esta data pode variar 

dependendo do país de origem. Na seguinte link encontrará a informação oficial sobre os vistos: 

http://www.migracion.go.cr/extranjeros/visas.html 

Em geral, quem tiver o Visto Americano de entrada múltipla (ou UE) pode optar por um visto 

de turista na chegada no Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

Em geral, quem viajar da América do Sul, precisam ser vacinados dez dias antes da viagem 

contra a febre amarela. 

Outras vacinas podem ser obrigatória e cada pessoa precisa perguntar no consulado mais 

próximo da Costa Rica. 
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XVI. INFORMAÇÃO E CONTATOS. 

Para qualquer informação entre em contato com a Comissão Organizadora: 

E-mail: panamericano@fcacostarica.com.   Telefone: +506 25490964. 

Site oficial: http://fcacostarica.com/panamericano-2017              Facebook: FCA de Costa Rica. 

Telefones: (Whatsapp) +50670823378 (Língua Espanhola e Inglesa).  

 

   

IA JORGE VEGA FERNÁNDEZ    LIC. STANLEY GOMEZ HUERTAS    

Presidente CCA      Presidente FCACR 
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