R$ 35.000,00 EM PRÊMIOS
INSCRIÇÃO GRATUITA PARA CATEGORIA FEMININA
até 30/04/2022.

1 a 7 de Setembro de 2022
Hotel H – Niterói – RJ
Inscrições
www.niteroichessopen.com.br

II NITERÓI CHESS OPEN 2022
DATA
De 1 a 7 de setembro de 2022

LOCAL
O Evento será realizado no Hotel H, localizado na Rua Dr. Paulo Alves 14,
no bairro do Ingá, Niterói – Rio de Janeiro, CP 24210-445.

CONTATO
Para qualquer informação entre em contato conosco através do e-mail
direcao@niteroichessopen.com.br ou Telefone / WhatsApp: (21) 98195-8252.
Consulte o nosso site em www.niteroichessopen.com.br.

OBJETIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Declarar o campeão do II NITERÓI CHESS OPEN 2022;
Declarar o campeão do NIKITY BLITZ 2022;
Declarar o campeão do TORNEIO NITEROIENSE ESCOLAR 2022;
Movimentação de rating FIDE/CBX;
Incentivar a prática de xadrez nas escolas;
Incentivar o turismo esportivo e cultural na cidade de Niterói;
Contribuir para a melhoria do nível técnico do xadrez brasileiro;
Incentivar a participação feminina, comemorando o Ano da Mulher no Xadrez; e
Congregar a comunidade enxadrística brasileira.

QUEM PODE JOGAR
O II NITERÓI CHESS OPEN 2022 é um torneio aberto a qualquer enxadrista. É
necessário cadastro na CBX e estar quite com a anuidade CBX 2022. Os estrangeiros
deverão informar somente o número de ID FIDE(FIN). Evento limitado a 250 jogadores,
podendo ser ampliado com a flexibilização das regras sanitárias. Haverá uma lista de
espera.
O NIKITY BLITZ é um torneio aberto a qualquer enxadrista. É necessário cadastro
na CBX. Os estrangeiros deverão informar somente o número de ID FIDE(FIN).

O Torneio Escolar é aberto aos alunos do ensino médio e fundamental, das redes
pública e particular do município de Niterói.

PROGRAMAÇÃO
DATA

SEMANA

1/09/2022
2/09/2022
3/09/2022
4/09/2022
5/09/2022
6/09/2022
7/09/2022

Quinta
Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta

MANHÃ

TARDE

NOITE

Torneio Escolar Cred. Abertura
1ª Rodada
Livre
2ª Rodada
3ª Rodada
Livre
Nikity Blitz
4ª Rodada
Livre
5ª Rodada
6ª Rodada
Livre
Simultânea GM
7ª Rodada
Livre
Livre
8ª Rodada
Livre
9ª Rodada / Premiação e enc.

As rodadas na parte da tarde, começam às 13:30 e as da noite começam às 19:30.
Para maiores informações, consulte os regulamentos específicos dos torneios.

INSCRIÇÕES
TABELA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL
Até 30/04 Até 31/05 Até 30/06 Até 31/07 Até 29/08
Cod.
Evento
1
II Niterói Chess Open 2022 220,00 250,00
300,00
350,00
440,00
2
II Nikity Blitz 2022
70,00
80,00
90,00
100,00
120,00
3
Simultânea com GM
170,00 200,00
250,00
280,00
300,00
Torneio Escolar Alunos da rede
4
Gratuito
pública
Torneio Escolar Alunos da rede
particular

5

1 Kg de Alimento não perecível*

* Os Alimentos serão doados para uma instituição de caridade da região.

TABELA DE COMBOS
Cod.
6
7
1)

Estão isentos de pagamento da taxa de Inscrição:
1.1)
1.2)

2)

Até 30/04 Até 31/05 Até 30/06 Até 31/07 Até 29/08
Evento
Open (1)+ Blitz(2)
250,00 300,00
360,00
405,00
500,00
Open(1)+Blitz(2)+Simult.(3) 390,00 500,00
600,00
700,00
800,00

GMs, MIs, WGMs e WMIs;
Enxadristas da categoria feminino até 30/04/2022;

GMs e MIs poderão ter hospedagem, em quarto duplo, sob consulta, se confirmado

até 15/04/2022. (Vagas limitadas).
3)

Acima de 60 anos, menores de 18 anos terão direito a 50% do valor integral,
somente do torneio aberto, saindo o valor da inscrição no valor de R$ 220,00; e

4)

MF e MN terão direito a 50% do valor integral, somente do torneio aberto, saindo
o valor da inscrição no valor de R$ 220,00 até 30/04;

5)

As inscrições são pessoais e intransferíveis. Não serão realizados créditos ou
devoluções.

As inscrições e pagamentos poderão ser realizados, em plataforma
segura, somente através do site https://www.sympla.com.br/ii-niteroichess-open-2022__1491595
É necessário preencher corretamente os dados, Nome Completo do participante,
CPF, Data de Nascimento, Clube, endereço, Telefone, ID CBX e ID FIDE (se existir ou para
estrangeiros). Qualquer dúvida pode ser esclarecida através do e-mail:
inscricoes@niteroichessopen.com.br

O prazo de inscrição encerra-se no dia 29 de agosto de 2022, às 20 horas.
Para informações sobre ID CBX acesse www.cbx.org.br
Qualquer inscrição só será confirmada após a comprovação da quitação pelo
interessado da taxa CBX/FIDE de 2022, através de consulta ao site da CBX ou envio de
comprovante de pagamento. Jogadores estrangeiros estão dispensados da taxa CBX, mas
precisam informar seu ID FIDE.
Acompanhe a seu registro no torneio através do Chess-Results https://chessresults.com/tnr612025.aspx?lan=10
Qualquer inscrição só será confirmada após a comprovação da quitação pelo
interessado da taxa CBX/FIDE de 2022, através de consulta ao site da CBX ou envio de
comprovante de pagamento. Jogadores estrangeiros estão dispensados da taxa CBX, mas
precisam informar seu ID FIDE.

PREMIAÇÃO
A premiação total do II NITERÓI CHESS OPEN 2022 será de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais) sendo distribuído da seguinte forma: R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais)
para o Torneio Aberto e R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Torneio de Blitz.
Divisão das premiações do TORNEIO ABERTO de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais):
GERAL

1º

6.000,00

2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10 º

4.000,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00

Feminino

1º
2º
3º

1º
2º
3º

1.000,00
800,00
600,00

U2200

U2000

U1800

+50

+65

600,00

600,00

600,00

600,00

600,00

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

Local*

600,00

*Categoria Local refere-se ao melhor enxadrista residente no município de Niterói.
DESTAQUE CATEGORIAS( Masculino e Feminino)
Sub18

Sub16

Sub 14

1º Masculino

Medalha

1º Feminino

Medalha

Sub12

Sub10

DESTAQUE
Maior Delegação

1º

Troféu

Divisão das premiações do TORNEIO DE BLITZ de R$ 3.000,00 (três mil reais):
GERAL

1º
2º
3º
4º
5º

800,00
600,00
450,00
300,00
250,00

Sub08

DESTAQUE RATING + CATEGORIA

Feminino
300,00

1º

U1800
300,00

Observações: A premiação em dinheiro não será dividida e não é cumulativa. O premiado
fará jus ao prêmio de maior valor. A premiação será entregue somente na cerimônia de
encerramento, sendo necessária a presença dos premiados. A ausência, ou não
justificativa por escrito, implica no não recebimento do prêmio.

A Premiação do Torneio Escolar é composta de troféu e brinde para os 1º, 2 º e 3 º lugares
e medalhas de participação para os demais que jogarem todo o torneio.

MATERIAL
Haverá tabuleiros, jogos de peças disponíveis em todas as mesas, e por esse motivo,
o jogador não poderá trocar o mesmo por outro material qualquer, exceto em caso de
deficientes visuais.
NECESSÁRIO LEVAR RELÓGIO DIGITAL.

ARBITRAGEM E ORGANIZAÇÃO
A organização do evento será realizada pela empresa Xadrez Aplicado EIRELI inscrita no
CNPJ 27.735.503/0001-61.
Diretores de Prova: Andrey Czertok, MF José Costa e André Reale.
E-mail: direcao@niteroichessopen.com.br
Árbitro Chefe: AI Elcio Mourão [2122545]
E-mail: arbitragem@niteroichessopen.com.br

DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Durante a partida os jogadores estão proibidos de fazer uso de anotações,

livros, fontes de informações ou conselhos, ou analisar em outro tabuleiro;
b) O jogador está proibido de ter um telefone celular ou outros meios eletrônicos

de comunicação no local de jogos, a menos que esteja completamente
desligado e acondicionado em local definido pela Arbitragem. Se qualquer
dispositivo produzir som, o jogador perderá a partida. O oponente deverá
vencer;
c) É proibido aos espectadores, no Ambiente de Jogo, o manuseio de celulares,

tablets e outros dispositivos eletrônicos que estejam rodando aplicativos de

análise de Xadrez;
d) O torneio seguirá o preconizado no FIDE Handbook (A – 09. Anti-Cheating

Regulations / Anti-Cheating Protection Measures);
e) Os participantes e o público autorizam e cedem o direito de uso de seu nome,

voz e imagem para a utilização em toda a mídia impressa e eletrônica, para a
divulgação, sem nenhum ônus e por prazo indeterminado;
f)

É proibido fumar no salão de jogos e nas áreas internas do Hotel;

g) É proibido aos espectadores lerem livros relacionados ao Xadrez, na Área de

Jogo, durante o torneio;
h) É proibido a manifestação política dos participantes, no Ambiente de Jogo;
i)

Deverá ser seguido as Normas de Segurança Sanitária, vigente durante o
período de realização do torneio. Em adição, deverá ser seguido o preconizado
no Anexo I deste Regulamento.

M.A.C. - Museu de Arte Contemporânea de Niterói

HOSPEDAGEM
A Hospedagem oficial do evento é o belíssimo Hotel H, onde serão realizadas as
partidas dos torneios do NCO 2022, e que fica situado na rua Dr. Paulo Alves 14, no bairro
do Ingá, Niterói – Rio de Janeiro, CP 24210-445 – Tel 21 31745055.
Para obter a tarifa promocional, utilize o código NCO2022.
O CONTATO DEVE SER REALIZADO PELO
E-MAIL reservas@hniteroi.com.br OU TEL (21) 3174-5055.
NECESSÁRIO INFORMAR O CÓDIGO NCO2022

Categorias H Niterói

Tarifa Especial
diária (01 pessoa)

Tarifa Especial
diária (02 pessoas)

Tarifa Especial
diária (03 pessoas)

Apto Standard

R$ 315,90

R$ 348,30

R$ 380,70

Apto Vista Mar

R$ 348,30

R$ 380,70

----

Apto Frente Mar
Premium Frente Mar

R$ 372,60
R$ 413,10

R$ 405,00
R$ 453,60

R$ 437,40
R$ 494,10

Luxo Frente Mar

R$ 567,00

R$ 648,00

-----

Benefícios e Diferenciais H
•
•

Café da manhã cortesia quando servido no Restaurante Don Juan.
Internet cortesia.

•

Atendimento VIP.

Condições Gerais
▪

Tarifário não comissionado.

▪

Incluir taxas adicionais: 10% taxa de serviços + 2% ISS = 12% no total da nota.

▪

Check in a partir das 14h e check out até às 12h.

▪

Estacionamento: R$ 25,00 por dia.

▪

Forma de pagamento: Cartão de crédito ou depósito em conta.

▪

Cancelamento gratuito até 48 horas anteriores a data do check in.

▪

Gratuidade de até 01 criança até 06 anos junto aos responsáveis legais.

▪

Tarifas válidas para o período de 31 de agosto a 08 de setembro de 2019. Validade

desta proposta: dia 03 de setembro de 2022.

E Niterói continua linda...
Apenas 13 quilômetros separam as belezas de Niterói da Cidade Maravilhosa.
Uma visita já se justificaria pela bela vista que se tem dos maiores pontos turísticos do
Rio de Janeiro. Entretanto, Niterói é muito mais. O Museu de Arte Contemporânea
(MAC) Caminho Niemeyer, as belíssimas praias oceânicas, o Complexo dos Fortes, o
conhecido Mercado de Peixe, o Polo de Moda, o comércio diversificado e a
gastronomia de excelência apontam Niterói como destino turístico de relevância no
cenário nacional.
Não são poucos os índices que apontam Niterói como uma das melhores
cidades do Brasil para viver, trabalhar e investir. Apostando na capacidade produtiva
de seus moradores e no seu potencial de negócios, a exemplo da indústria naval,
Niterói conquistou, de forma sólida, um espaço de destaque no cenário fluminense e
nacional.
Município mais escolarizado do país, segundo dados do INEP (Ministério da
Educação/2000), Niterói tem o maior índice de frequência escolar entre a população
de 7 a 14 anos (97,52%). A média de anos de estudo chega a 9,5 com uma taxa de
alfabetização de 96,4% na população acima de 15 anos. Os investimentos de base dão
à cidade a melhor qualificação de mão de obra de todo o Estado do Rio de Janeiro,
superando inclusive a capital.
Terceiro Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país, segundo o PNUD,
Niterói oferece a sua população exemplos de prevenção na área de saúde e
saneamento básico. Pioneiro na implantação do Programa Médico de Família, o
município é um dos poucos no Brasil a ter 100% de sua área atendida com
fornecimento de água tratada e 75% dos dejetos coletados e tratados em uma ampla
rede de esgoto que inclui cinco Estações de Tratamento.
Niterói adotou políticas públicas voltadas para o desenvolvimento urbano,
aliadas a um extenso e planejado processo de inclusão social, priorizando as áreas de
saúde, educação, desenvolvimento econômico, educação, cultura e saneamento.
Quem vive em Niterói tem motivos para se orgulhar. Durante anos,
considerado “cidade-dormitório”, o município é, hoje, referência em serviços e
qualidade de vida, mostrando que é possível crescer de forma unificada, gerando
empregos, renda e investimentos.

COMO CHEGAR A NITERÓI
Localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, Niterói é reconhecida
nacionalmente por suas belas praias e riquezas culturais e ecológicas. Pensando no turista
que deseja visitar a cidade, selecionamos os principais meios de como chegar em Niterói.

De avião
Quem optar por uma viagem de avião possui duas opções: o Aeroporto Internacional
Tom Jobim, que fica há aproximadamente 25 km de Niterói ou o Aeroporto Santos Dumont,
que se encontra há 21 km do município. Em ambos os casos, o turista pode pegar um táxi
dentro do próprio aeroporto para conseguir chegar até Niterói ou então ir até o centro
do Rio de Janeiro e escolher entre o ônibus ou a barca parar chegar na cidade.

De ônibus
Chegar na região de ônibus é uma das melhores opções para quem deseja uma
viagem mais econômica pois a rodoviária de Niterói fica há menos de 5 km do centro e do
Hotel H. Saindo do Rio de Janeiro ou São Paulo, o viajante pode pegar o ônibus da empresa
1001. Já para os que saem de Belo Horizonte, a empresa Útil realiza o trajeto até Niterói.

De carro
O meio mais fácil de chegar no município de carro é através da BR 101, que liga a
cidade ao Rio de Janeiro através da ponte Rio-Niteroi. A distância entre as duas cidades é
pequena, cerca de 16 km, mas os turistas que quiserem evitar congestionamentos devem
tentar passar pela ponte antes das 17:00, horário no qual o trânsito começa a se tornar
bastante intenso.

De barca
Uma alternativa interessante de chegar no município são as barcas, que além de
econômicas e rápidas, são um passeio divertido para os que quiserem cruzar a Baía de
Guanabara de uma forma diferente. A estação das barcas fica no centro do Rio de Janeiro,
na praça XV e o melhor destino é para a praça Arariboia no centro de Niterói, onde o
viajante pode pegar um taxi para seguir ao destino.

