
 

Campeonato Mineiro Absoluto Blitz - 2018 
 

Regulamento 
 

Objetivo: Apontar o Campeão Mineiro Absoluto da modalidade Blitz no ano de 2018. 

 

Data e local: dia 22 de dezembro (Sábado) 

Plaza Center Shopping – Barbacena/MG 

Rua Cel Teófilo, 352 - Centro 

Horário: 14h 

 

Programação: 
 

Inscrição: As pré-inscrições serão feitas até dia 20 de dezembro (quinta-feira), sendo 

seu pagamento até 30 minutos antes da primeira rodada do evento. Não efetuando o 

pagamento no horário previsto o nome será excluído do emparceiramento. 

Taxa de inscrição: R$ 30,00 

OBS.: Inscrição no dia 21 de dezembro e até o meio dia de 22 de dezembro: R$ 60,00 

Não serão aceitas inscrições após o meio-dia. 

 

Formulário para pré-inscrição: 

https://docs.google.com/forms/d/1nChmD5ZzCm2Chj-

FkUGLVOm6G5MofEaJuK6SXzWVW6Q/viewform?edit_requested=true 

 

Premiação: Troféu e medalhas. 

1º lugar: Troféu 

2º ao 5º lugar: medalhas 

Sistema de Emparceiramento: Suíço individual em até 11 (rodadas) de acordo com o 

número de participantes. 

Tempo de reflexão: 3min + 02seg de acréscimo por movimento, a partir do primeiro 

lance. 

Pré-requisitos: Estará apto a se inscrever neste certame o enxadrista cadastrado na 

pela UF de Minas Gerais. Não é necessário quitar a taxa CBX para o ano de 2018. 

 

Critérios de Desempate: 

I. Confronto Direto; 

II. Buchholz – 1; 

III. Buchholz; 

IV. Número de Vitórias; 

  

https://docs.google.com/forms/d/1nChmD5ZzCm2Chj-FkUGLVOm6G5MofEaJuK6SXzWVW6Q/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nChmD5ZzCm2Chj-FkUGLVOm6G5MofEaJuK6SXzWVW6Q/viewform?edit_requested=true


V. Sonneborn-Berger; 

 

Regimento: serão utilizadas as regras da FIDE para a modalidade Blitz. 

✓ O folder deste evento é parte integrante do presente Regulamento. 

✓  O torneio será válido aos cômputos dos ratings Blitz FMX 

✓  O programa a ser utilizado será o Swiss Manager. 

✓ O jogador poderá ter uma falta no evento e, caso não a justifique em tempo 

hábil, será excluído da competição. 

✓ A inscrição para este torneio implica na plena aceitação das disposições do 

presente regulamento, como também  na plena aceitação das informações 

contidas no folder do Campeonato Mineiro Absoluto Blitz 2018. 

 


