
Rua Chicago, 240 - Bairro Sion - (Final da Rua Grão Mogol - Ônibus 9105)

OBJETIVO

PÚBLICO-ALVO

DATA E LOCAL

PROGRAMAÇÃO

Troféus do para as 12 categorias abaixo:1º ao 10º lugar 

  - 1ª, 2ª, 3ª, ,  séries do Ensino Fundamental.  Feminino "6ª a 9ª""4ª e 5ª"

Masculino "6ª a 9ª"- 1ª, 2ª, 3ª, ,  séries do Ensino Fundamental.  "4ª e 5ª"

 - Todos os jogadores com idade acima de 16 anos.Geral adulto - Masc./Fem.

Sábado, , no Colégio Santa Dorotéia BH/MGdia 9 de agosto às 8h30

Incentivar a prática do esporte e a socialização entre os participantes.

CATEGORIAS E PREMIAÇÃO

INSCRIÇÕES VAGAS LIMITADAS!

             após as 9 horas não jogar a 1ª rodada“Quem chegar corre o risco de ”

 e entrega dos crachás.08 30  h - Chegada dos atletas, CHECK-IN

 09 15h  - Solenidade de abertura e reunião com os participantes.

 09 30  - 10 20 11 10h 1ª rodada h h - - 2ª rodada -  - 3ª rodada

11 40 às 12 30h h  - Intervalo para almoço

12 30  - 13 20h  - 4ª rodada h  - 5ª rodada 

h Pre14  - miação e término.

As inscrições poderão ser realizadas através do site: As inscrições poderão ser realizadas através do site: até o dia 05 de Agosto até o dia 05 de Agosto As inscrições poderão ser realizadas através do site: até o dia 05 de Agosto 

www.academiadexadrez.com.br 

Alunos do ensino fundamental e ensino médio das escolas públicas e
particulares e ainda todos os amantes do xadrez de qualquer idade.

R$ 15,00 até o dia 01/08.(quinze reais) - Inscrições p/ escolas públicas 

 R$ 20,00  - Escolas particulares(vinte reais)  e adultos acima de 16 anos.

XADREZ
9 de agosto 8h30 às 14h

7º TORNEIO ABERTO

COLÉGIO SANTA DOROTÉIA

INFORMAÇÕES: www.academiadexadrez.com.br -   - 
 gilbertobragax@gmail.comou pelo e-mail:

9972-0202 - Prof. Gilberto(31) 
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