
Inmente - Damas 
 
OBJETIVO: Confraternização dos damistas, promovendo a integração com 
adeptos dos diversos esportes da mente presentes no evento e atrair 
adeptos ao jogo de damas. Aberto para participação de jogadores 
iniciantes, amadores e profissionais.  
DATA: 29/01/207 
RITMO DE JOGO: 15 minutos K.O 
SISTEMA SUÍÇO em 5 rodadas pelo Swiss Perfect. 
SISTEMA DE PONTUAÇÃO: Vitoria 2 pontos(+2000fichas),Empate 1 
ponto(+1000 fichas) e Derrota 0 ponto. 
INÍCIO DA PRIMEIRA RODADA às 14 horas. 
PREMIAÇÃO, ao final da competição. 
TRAZER RELÓGIOS.  
 
INSCRIÇÕES:  
 
A) Confirmação de inscrição após preenchimento do formulário no site 
com envio do comprovante de pagamento da taxa de inscrição para o e-
mail: inmentebrasil@gmail.com. 
Mestres  isentos da taxa de inscrição. 

B) No dia do evento, os inscritos que pagaram a taxa de inscrição, 

independentemente de estarem presentes, serão emparceirados na 

primeira rodada (observado o rating da Confederação Brasileira de 

Damas), salvo se comunicarem, com no mínimo uma hora e meia antes do 

início da competição, a impossibilidade de comparecimento nessa rodada. 

Somente nesse caso, serão considerados "bye ausente" na primeira 

rodada, recebendo 1 ponto.  

C) Jogadores que se inscreverem, no dia do evento, até uma hora antes 

do início da competição, terão participação normal. Após esse prazo, 

apenas poderão participar da segunda rodada e serão também 

considerados "bye ausente" na primeira rodada, recebendo 1 ponto.  

D)  Em hipótese alguma será devolvida a taxa de inscrição. 

E) Para efeito de desempate na pontuação, ficam definidos, pela ordem, 

os seguintes critérios de desempate (será declarado vencedor o 

jogador que vencer 2 critérios): 

1) Confronto Direto (apenas entre 2 jogadores)   
2) M-Buchholz    
3) Buchholz 
4) Escore acumulado 
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F)  O tempo de reflexão será de 15 x 15 minutos, sem acréscimo de 

tempo, por lance, em partidas de tabuleiro de 64 casas com abertura 

tradicional. 

G)  O torneio será realizado pelo Sistema Suíço em 5 (cinco) rodadas, 

podendo estender-se a 6 rodadas se o número de participantes for 

superior a 32 jogadores. 

H)  As premiações individuais são mutuamente exclusivas. Prêmios em 

dinheiro não serão divididos. 

I) Os participantes deverão trazer relógio de competição 

J) Os celulares poderão ficar com os jogadores, no bolso ou bolsas, desde 

que desligados, pois serão aplicadas as regras da FMJD no caso de 

tocar, vibrar ou emitir qualquer tipo de som, ou seja, o infrator perderá 

o ponto em disputa. 

 

PREMIAÇÃO: Troféus e fichas para o torneio de integração de pôquer 

PREMIAÇÃO (NÃO CUMULATIVA): 
 
ABSOLUTO  
1° LUGAR: Trofeu + Jogo e tabuleiro de courvin 
2° LUGAR: Trofeu + Jogo e tabuleiro de courvin 
3° LUGAR: Trofeu + Jogo e tabuleiro de courvin 
 
FEMININO 
1° LUGAR: Trofeu + Jogo e tabuleiro de courvin 
 
Categoria Sub 18 
1° LUGAR: Trofeu + Jogo e tabuleiro de courvin 
 

 

 

 

 


