
 

  

 O projeto Damas em Ação – Rumo à Maestria convida todos os enxadristas para participarem do I 

Circuito Online Damas em Ação, que será realizado durante o ano de 2020 e terá metade do valor 

arrecadado sendo utilizado como apoio à Campeãs Brasileiras de Categoria 2021.  

 

OBJETIVOS 

a) Declarar a(o) campeã(o) do I Circuito Online Damas em Ação; 

b) Arrecadar fundos para apoio a Campeãs Brasileiras de Categoria 2021; 

c) Conectar os enxadristas brasileiros, em especial o público feminino; 

d) Celebrar o Dia Nacional da Mulher na 1ª Etapa (30/04); 

e) Incentivar a prática e o crescimento da modalidade.  

 

PLATAFORMA 

 Chess.com.  

 

PARTICIPAÇÃO 

 O I Circuito Online Damas em Ação é um evento aberto a qualquer enxadrista brasileiro, que 

deverá se inscrever de acordo com os critérios por etapa. Serão quatro etapas exclusivas para o público 

feminino, três abertas ao público masculino e feminino (mista), uma fase semifinal e a final.   

 Classificatória para semifinal: as(os) seis primeiras(os) colocadas(os) das sete etapas recebem 

vaga para a fase semifinal, que será disputada em formato suíço e terá inscrições gratuitas. *Necessária 

participação ao longo do Circuito em no mínimo quatro etapas no caso de mulheres e mínimo duas 

para homens.    

 Classificatória para final: classificam-se para a final as(os) 10 primeiras(os) colocadas(os) da fase 

semifinal. Será disputada em formato schuring, com inscrições gratuitas, transmissão da câmera das(os) 

finalistas(os) ao vivo e R$1150 em prêmios.  

 

PROGRAMAÇÃO 

1ª ETAPA 

ABRIL 

2ª ETAPA 
MAIO 

3ª ETAPA 
JUNHO 

4ª ETAPA 

JULHO 

5ª ETAPA 

AGOSTO 

6ª ETAPA 
SETEMBRO 

7ª ETAPA 

OUTUBRO 

SEMIFINAL 
NOVEMBRO 

FINAL 
DEZEMBRO 

30/04 
A definir 

19h 

FEMININA MISTA FEMININA MISTA FEMININA MISTA FEMININA CLASSIFICATÓRIA 

As datas e horários podem sofrer alterações e terão confirmações divulgadas na nossa página. 

https://www.chess.com/pt-BR
https://www.facebook.com/rumoamaestria/


PREMIAÇÃO 

R$2.000,00 

POR ETAPA SEMIFINAL FINAL 

1º R$50 1º R$80 1º R$400 

2º R$30 2º R$50 2º R$300 

3º R$20 3º R$20 3º R$200 

Primeiro ao sexto lugares 
classificam-se para a fase semifinal. 

Primeiro ao décimo lugares 
classificam-se para a fase final. 

4º R$150 

5º R$100 

 

 

INSCRIÇÕES 

 Até meia noite do dia anterior No dia 

Enxadristas em geral R$ 5 
R$ 20 

GMs, WGMs, MIs e WMIs Isentos 

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

 

 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO 

a) Efetuar depósito ou transferência bancária para uma das contas abaixo: 

 

 NuBank (260) Banco do Brasil (001) PicPay Boleto 

Agência 0001 1812-0 

@thaugremista 

Entrar em 
contato até 
3 dias úteis 

antes da 
etapa. 

Tipo Corrente Corrente 

Conta 835130-4 77770-6 

Nome Kathiê Goulart Librelato Thauane Ferreira de Medeiros 

CPF  077.247.739-63 
Entrar em contato para outras opções de conta. 

 

b) Enviar e-mail para projetodamasxadrez@gmail.com, constando cópia do comprovante de 

pagamento da inscrição (digitalizado) + nome completo e usuário no Chess.com.  

c) O usuário precisa conter foto e informações verdadeiras, sob pena de sair da zona de 

premiação. Para novos usuários: acessar a plataforma do Chess.com e na parte esquerda da tela 

clicar em “Criar conta”.  

d) Prazo de encerramento até 3h antes de cada etapa. 

 

SISTEMA DE DISPUTA E RITMO DE JOGO 

 O sistema de disputa será suíço entre 5 e 7 rodadas de acordo com o número de inscritas(os).

 O ritmo de jogo será de 3 minutos com acréscimo de 2 segundos por lance. 

 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

 De acordo com a plataforma das partidas.  

 

mailto:projetodamasxadrez@gmail.com
https://www.chess.com/pt-BR


SISTEMA ANTI-TRAPAÇA 

  O torneio contará com um sistema anti-trapaça, que garante a integridade das partidas para que o 

torneio ocorra da melhor forma possível. Proibida a utilização de consultas, com sistema de 

reconhecimento nas partidas e sob pena de exclusão. Contamos com a colaboração de todas(os). 

 

TRANSMISSÃO 

 O evento será transmitido no Twitch pelo canal: projetodamasxadrez. 

 

RESULTADOS, FOTOS E DIREITOS DE IMAGEM 

 O site oficial do evento é http://rumoamaestria.com.br/ onde serão divulgados os resultados e fotos 

do evento. O participante ou responsável autoriza o uso de seu nome, imagem e som de forma gratuita, a 

título de divulgação em material impresso ou digital. 

 

CONTATO 

E-mail: projetodamasxadrez@gmail.com 

Facebook: rumoamaestria 

Instagram: rumoamaestria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZAÇÃO 

 

 

https://www.twitch.tv/projetodamasxadrez
http://rumoamaestria.com.br/
mailto:projetodamasxadrez@gmail.com
https://www.facebook.com/rumoamaestria/
https://www.instagram.com/rumoamaestria/

