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O campus João Câmara do IFRN sediará a oitava edição do seu tradicional torneio aberto de
xadrez. No sábado 09 de novembro, acontecerá, nas dependências do campus João Câmara
do IFRN, um torneio aberto a qualquer enxadrista, mas com foco nos praticantes de xadrez da
cidade de João Câmara e na região do Mato Grande.

A organização e arbitragem ficará a cargo da equipe de xadrez do IFRN-JC e contará com
enxadristas de Poço Branco, Natal, Macaíba, Assu, Caicó, Jandaíra, Santa Cruz, dentre outros.
O tempo de reflexão jogo será de 20 minutos para cada jogador por partida num total de 6
rodadas. Começará às 13h do próximo dia 09/11/2019. A previsão de término é por volta das
18h. A inscrição será de R$10,00 para o grupo Estudantil e R$20,00 para o grupo Absoluto.

O destaque desse ano é que o torneio valerá como a última etapa do circuito de xadrez
organizado pela FNX que classifica para a semifinal do Campeonato Estadual Pensado.

A premiação contará com 2 troféus, um para cada campeão de cada grupo (absoluto e
estudantil), 3 livros de xadrez, R$500,00 em dinheiro e 37 medalhas para as diversas
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categorias: 5 primeiros dos 2 grupos, mulheres (melhor do absoluto e 3 primeiros do
estudantil), 3 melhores do sub-16, 3 melhores do sub-14, 3 melhores do sub-12, 3 melhores do
sub-10, 3 melhores atletas de JC externo ao Instituto, revelação do torneio, melhor veterano,
melhor sub-1800, 3 melhores do IFRN-JC e maior equipe externa.

As inscrições podem ser feitas pelo telefones (whatsapp) 996238891 (Quaranta) e 996484795
(Vitor) e no próprio campus. Lembrando que o interessado deve chegar ao local do evento até
meia hora antes para fazer a inscrição.
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