
REGULAMENTO  CLASSIFICATÓRIO EM MESTRE ATAIDE 

Datas: 07 e 08 de Junho de 2014  

Local: EM Mestre Ataide – Rua Augusto José dos Santos , no 560, Bairro Betânia – BH-MG 

Programação:  

Dia 07 –  

 8:30h – Encerramento das inscrições e Reunião Técnica 

 9 horas – 1a Rodada 

 13 horas – 2a Rodada 

 16 horas- 3a Rodada 

Dia 08 –  

 9 horas  - 4 a Rodada 

 13 horas- 5a Rodada 

 16 horas - Premiação 

Objetivos: classificar 20 (vinte) competidores, em cada “Etapa Classificatória”, para a “Etapa 
Final do  Campeonato Mineiro Absoluto de Xadrez-Clássico” e habilitar as atletas à “Final do 
Campeonato Mineiro Feminino de Xadrez-Clássico”.  
  
Pré-Requisito: aberto a todos os enxadrístas cadastros atualizados, no ano da competição, 
junto à Confederação Brasileira de Xadrez.  
  
Observações:  
1ª) atletas de outros estados (avulsos) poderão participar; 
2ª) competidores classificados numa determinada “Etapa Classificatória”, sem que percam o  
direito adquirido de disputar a “Final”, poderão participar de outras e farão jus à premiação. 
Mas, para efeito de classificação, serão considerados os 20 primeiros colocados ainda não 
classificados; 
 3ª) a Federação Mineira de Xadrez divulgará e atualizará a “Relação de Atletas Classificados à 
Final do Campeonato Mineiro Absoluto de Xadrez-Clássico” em seu portal.  
  
Rating: competição válida para o cômputo de rating da Confederação Brasileira de Xadrez.  
  
Sistemas de Disputa: “Sistema Suíço” de emparceiramento em 5 (cinco) rodadas para número 
igual ou superior a 7 (sete) jogadores; “Sistema Round-Robin” de emparceiramento para 
número igual ou inferior a 6 (seis) jogadores e Sistema de Match em 2 partidas para 2 
participantes.  
  
Tempo de reflexão: 70 minutos por jogador, nocaute  
  
Critérios de Desempate: “Sistema Suíço”: Milésimos Medianos; Milésimos Totais; Pontuação  
Progressiva; Sonneborn-Berger e partida de 5min com sorteio de cores; “Sistema Round-
Robin” de emparceiramento: Sonneborn-Berger; Nº de Vitórias e partida de 5min por jogador 
com sorteio de cores; “Sistema de Match”: partida de 5min por jogador com sorteio de cores.  
  



Regras: serão acatadas as Leis da FIDE, modalidade Xadrez-Clássico, que não sejam 
conflitantes com as disposições do presente Regulamento.  Serão aceitos jogadores na 
condição de “bye ausente” para a segunda rodada, sem bônus, desde que o Sistema de 
Emparceiramento seja o Suíço.  Ao jogador em atraso, haverá tolerância de 15min, contados a 
partir da autorização do árbitro para o início da rodada.  
O competidor que desejar abandonar o torneio deverá adotar os procedimentos previstos no  
“ART. 8” do Regulamento Geral, ao qual está inserido o presente Regulamento Específico.  
 O jogador, ao recorrer contra alguma decisão de arbitragem, deverá fazê-lo de acordo com o  
estabelecido no “ART. 9” do Regulamento Geral, ao qual está inserido o presente Regulamento 
Específico.  
A inscrição para este torneio implica na plena aceitação das disposições do Regulamento Geral  
– onde houver aplicabilidade, bem como na plena aceitação das disposições do presente 
Regulamento Específico.  
 


