
CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO DE XADREZ RÁPIDO POR EQUIPES 
 

REGULAMENTO 
 

1. Objetivo: apontar a equipe campeã estadual na modalidade rápida de 2015.  
 
2. Composição: as equipes, quanto ao gênero, poderão ser mistas; compostas no 
máximo por quatro tabuleiros, mais um reserva opcional, e no mínimo por três 
jogadores. 
 
§ Único: a equipe deverá nomear um capitão, que poderá ser um dos jogadores. 
  
3. Inscrições: serão efetivadas com observância aos prazos e procedimentos 
previstos no fôlder deste evento. 
 3.1. No ato da inscrição, será obrigatória a definição da composição oficial 
da equipe, que deverá conter os seguintes dados: 
  3.1.1. Nome da equipe; 
  3.1.2. Nome completo do capitão da equipe; 
  3.1.3. Nomes completos dos jogadores e ordenados aos tabuleiros; 
  3.1.4. Nome completo do reserva, caso haja. 
 3.2. A ordenação dos jogadores aos tabuleiros será de escolha do capitão. 
    3.3. Não será aceita a inscrição de uma equipe na condição de ‘bye-ausente’.  
  
4. Programação: de acordo com o anunciado no fôlder deste evento. 
 4.1. A confirmação da inscrição implicará no reconhecimento do nome da 
equipe na “Relação de Equipes Participantes”, bem como no reconhecimento 
dos nomes de seus integrantes, ordenados nos tabuleiros, de seu rating médio e 
de sua posição no ranking, que se encontrará previamente publicada no entorno 
da Área de Jogos. 
  4.1.1. Todas as solicitações de correções, quaisquer que sejam, bem como 
alterações na composição oficial da equipe, tais como exclusão e/ou inclusão de 
nomes, serão acatadas até uma hora antes do horário previsto para o início da 1ª 
rodada, e aquelas que não forem reivindicadas neste prazo serão avaliadas 
somente para a 2ª rodada. 
 4.2. A tolerância para equipe ou jogador em atraso será de 20 minutos, 
contados a partir da autorização do árbitro-chefe para o início de cada rodada. 
 4.3. A equipe, ou jogador, que não comparecer à partida e não justificar sua 
falta ao árbitro-chefe, até o fim da rodada em questão, será excluída do torneio.  
  4.3.1. A equipe, ou jogador, poderá solicitar ao árbitro-chefe, uma única 
vez ao longo da competição, a exclusão de seu nome para uma rodada.  
  
5. Ritmo de jogo: 20min por jogador, Knock-out. 
 
6. Sistemas de emparceiramento: de acordo com o número de equipes inscritas. 
 
 6.1. Sistema Suíço em 5 rodadas para número igual ou superior a 7 equipes; 
 6.2. Sistema Round-Robin para número igual ou inferior a 5 equipes; 



 6.3. Match de 4 partidas para duas equipes. 
 
7. Critérios de desempate: de acordo com o Sistema de Emparceiramento a ser 
utilizado. 
 7.1. Sistema Suíço: 
  7.1.1. Pontos por Equipe;  
  7.1.2. Pontos por Partida; 
  7.1.3. Confronto Direto; 
  7.1.4. Sonneborn-Berger; 
  7.1.5. Buchholz – 1; 
  7.1.6. Sorteio. 
 7.2. Sistema Round-Robin: 
  7.2.1. Pontos por Equipe; 
  7.2.2. Pontos por Partida; 
  7.2.3. Confronto Direto; 
  7.2.4. Sonneborn-Berger; 
  7.2.5. Sistema Koya; 
  7.2.6. Sorteio. 
 7.3. Match: 
  7.3.1. Pontos por Equipe; 
  7.3.2. Pontos por Partida; 
  7.3.3. Sorteio. 
§ Único – No caso do Match, aquela equipe que, a qualquer momento, atingir a 
metade dos pontos mais ½ será declarada vencedora, de acordo com o recorrente 

na FIDE. 
  
8. Premiação: de acordo com o anunciado no fôlder deste evento. 
   
9. Regimento e diretrizes: a competição será regida pela Lei da FIDE, sob suas 
diretrizes gerais, onde houver aplicabilidade, com anuência da FMX. 
 9.1. As informações contidas no fôlder integram o presente regulamento. 
 9.2. A competição será válida ao cômputo de rating rápido da FMX. 
 9.3. Será utilizado o programa administrador Swiss Manager. 
 9.4. O apêndice “G” da Lei da FIDE será aplicável. 
  
10. Disposições gerais: o capitão será responsável pela conferência e assinatura 
da súmula ao final de cada match, bem como responder por qualquer problema 
administrativo. 
 10.1. Somente o capitão, quando indagado, terá poder para sugerir ao 
jogador de sua equipe que aceite uma oferta de empate, que a recuse ou até 
mesmo que abandone a partida. Tal comunicação entre atleta e capitão deverá 
ser autorizada pelo árbitro e na presença deste. 
 10.2. O capitão deverá manter a formação oficial da equipe durante toda a 
competição, exceto no caso de substituição ao qual o reserva ocupará a posição 
do último tabuleiro e os demais assumirão posições superiores.  



 10.3. Para a formalização da substituição de atleta na equipe, o capitão 
deverá apresentar ao árbitro-chefe, através de formulário, 15 minutos antes do 
início da rodada, a formação pretendida.  
 10.4. Caso seja constatado algum erro no processo de substituição, ou 
relativo à formação original da equipe, esta será penalizada com a perda dos 
pontos nos tabuleiros irregulares. 
 10.5. O capitão, atletas e expectadores estarão obrigados a seguir as regras 
da FIDE e deverão abster-se de fazer qualquer intervenção durante as partidas 
de jogadores de sua própria equipe ou da equipe adversária. O infrator estará 
sujeito às penalidades previstas no código da FIDE. 
 
11. Comitê de Apelação: será formado durante a Reunião Técnica e estará 
composto por presidente, dois membros titulares e dois suplentes. 
 11.1. Somente será acatado o recurso escrito, datado, assinado e apresentado 
à Organização no prazo máximo de 15 minutos, após o encerramento da última 
partida da rodada que gerou o fato, e mediante o pagamento da taxa de R$ 
250,00. 
  
12. A inscrição para este evento implicará na plena aceitação das disposições 
do presente regulamento.     
 
      
  
 
 
 
 
 
 


