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FILIAÇÃO DE ENTIDADE  

 

A Federação Mineira de Xadrez poderá conceder, em 

qualquer época, filiação às seguintes entidades envolvidas 

com a prática do xadrez: Clubes, Escolas, Associações, 

Ligas, Prefeituras, ONG’s e OSCIP’s. 

 

1.1. PROCEDIMENTOS 

 

Para o cumprimento das disposições estatutárias, o 

processo de filiação realizar-se-á em três etapas. 

 

1.1.1. Envio da Proposta de Filiação 

 

O representante legal da entidade proponente enviará à 

presidência a Proposta de Filiação (Modelo-Anexo 1) que, 

também, se encontra disponível para download no link 

Filiados, através do seguinte endereço de e-mail: 

<presidentefmx@gmail.com> 

 

1.1.2. Envio de Documentação 

 

A partir das informações contidas na Proposta de Filiação, 

será solicitado pela FMX o envio de um ofício, no qual o 

proponente formalizará o pedido de filiação, bem como 

alguns dos documentos listados, de acordo com a natureza 

da pessoa jurídica: 



 

 

Cópia da ata de fundação, contrato social ou termo de 

posse do prefeito; 

Cópia atualizada do estatuto, aprovado pela Assembleia e 

registrado; 

Cópia da ata de eleição ou termo de posse da atual 

diretoria; 

 

O ofício, assinado pelo responsável, e os documentos 

solicitados poderão ser entregues na sede da FMX (Av. 

Olegário Maciel, nº 311 / Sala108 - Centro, B.Hte/MG), 

observado o horário de atendimento ao público: quartas-

feiras, de 15 h às 16h. 

 

1.1.3. Aprovação de Proposta 

 

A solicitação de filiação será avaliada durante reunião 

conjunta entre a Diretoria e a Assembleia Geral. O parecer 

será encaminhado à entidade proponente e, no caso de 

aprovação, será encaminhada uma solicitação para o 

recolhimento da anuidade. 

 

1.2. TAXA ANUAL DA ENTIDADE FILIADA 

 

O valor da anuidade de filiado está fixado em 1 (um) 

salário mínimo vigente. 

 



 

O recolhimento será feito até o dia 5 de março de cada ano. 

A entidade recém-filiada deverá efetuar o recolhimento no 

prazo máximo de 45 dias após o recebimento do parecer de 

aprovação. 

Em ambos os casos, os filiados efetuarão os pagamentos 

através de depósitos na conta bancária da Federação 

Mineira de Xadrez. 

Após o recolhimento, a entidade enviará uma notificação de 

pagamento através do endereço 

<presidentefmx@gmail.com> no qual serão informados o 

nome da entidade, o número do depósito, o valor e a data 

do mesmo. 

 

2. FEDERAÇÃO DE ATLETA 

 

2.1. Procedimentos 

 

A entidade reconhece como atleta federado aquele que 

participa de eventos oficiais. O organizador do torneio 

oficial será responsável pelo cadastramento do atleta, 

enviando os dados (nome completo, data de nascimento, 

município) através do sistema de emparceiramento. O 

organizador será responsável pelo repasse do valor 

correspondente ao cálculo de rating. 

 

2.2.Taxa Anual de Cadastro de Atleta 

 



 

A taxa a ser recolhida será por evento em que participou e 

será de responsabilidade do organizador o repasse para a 

federação. 

 

Os nomes de todos os atletas federados, inativos ou não, e 

dos atletas com os cadastros atualizados no ano corrente 

estão acessíveis no link Atletas. 

 

3. ARBITRAGEM DE TORNEIOS 

 

Os árbitros estão reconhecidos no documento intitulado 

Quadro Oficial de Árbitros e suas competências estão 

definidas no Regimento Interno dos Árbitros da FMX. 

 

3.1. Taxa Anual de Cadastro de Árbitro 

 

Registrados na CBX, por Minas Gerais, os árbitros do 

quadro da FMX têm suas obrigações financeiras vinculadas 

àquela entidade. 

 

3.2. Honorários dos Árbitros  

 

Em função das titulações, os valores se diferenciam 

conforme a tabela abaixo. 

 

TABELA DE HONORÁRIOS DOS ÁRBITROS 
VALORES POR DIA 
Internacional Nacional Regional Auxiliar 



 

R$350,00 R$300,00 R$250,00 R$200,00 
Obs: As despesas com transporte, hospedagem e

alimentação são por conta do contratante. 

 

Os torneios oficiais do calendário da FMX serão 

obrigatoriamente arbitrados segundo as diretrizes previstas 

no Regimento Interno dos Árbitros da FMX. 

 

Os valores acima se referem a um dia de trabalho, com 

carga horária máxima de oito horas, independentemente do 

torneio realizado, blitz, rápido ou standard. Horas extras 

deverão ser ajustadas entre organizador e árbitro. 

  

Mais de um torneio no mesmo dia implica num acréscimo 

de 50% no valor estipulado a título de honorário.  

Exemplo: Torneio standard de três dias. Valor tratado com 

um Árbitro Internacional de R$350,00 (trezentos e 

cinqüenta reais) ao dia, total, R$1.050,00 (hum mil e 

cinqüenta reais). Se for realizado um torneio blitz num dos 

dias, haverá um acréscimo de 50% no valor diário, ou seja, 

R$175,00 (cento e setenta e cinco reais).  

 

Os valores acima são sugestões e podem ser negociados 

diretamente com o profissional a ser contratado, uma vez 

que a tabela é um indicativo de parâmetro. 

 

 



 

4. CÁLCULO DE RATING 

 

Todos os torneios oficiais valerão rating FMX, exceto aquele 

para o qual for excepcionalmente solicitada 

 

4.1. Procedimentos 

 

Após o encerramento do torneio, no período máximo de 

cinco dias úteis, o organizador deverá proceder da seguinte 

forma: 

 

Depositar na conta bancária da FMX o valor da Taxa de 

Cálculo de Rating; Através do endereço de e-mail 

<presidentefmx@gmail.com>, informar o valor, o número e 

a data do depósito; E anexar ao e-mail os arquivos do 

programa administrador de torneios. 

 

4.2. Taxa de Cálculo de Rating 

 

Os valores da taxa são diferenciados segundo os 

organizadores das provas, entidade filiada ou organizador 

autônomo, conforme a tabela abaixo. 

 

TABELA DE VALORES DA TAXA DE CÁLCULO DE RATING 

ORGANIZADOR VALOR POR JOGADOR 
Entidade Filiada R$2,50 

Entidade Autônoma R$5,00 

 



 

Para efeito de pagamento da Taxa de Cálculo de Rating 

serão contabilizados todos os competidores que jogaram 

pelo menos uma rodada do torneio. 

 

5. MATERIAL ENXADRÍSTICO 

 

A FMX disponibilizará material esportivo às filiadas, via 

empréstimo, e aos organizadores autônomos mediante o 

pagamento de aluguel. 

 

5.1. Procedimentos 

 

Através do endereço de e-mail 

<presidentefmx@gmail.com>, enviar solicitação na qual o 

Organizador prestará informações sobre o evento, a 

quantidade necessária de material e as datas de retirada e 

devolução do mesmo. 

Depositar na conta bancária da FMX o valor a ser pago, 

Assinar o Contrato de Locação. 

Será de responsabilidade do filiado o transporte do 

material. 

 

5.2. Preço do Aluguel de Material 

 

Os valores estão divididos de acordo com a tabela abaixo. 

 

TABELA DE ALUGUEL DE MATERIAL ESPORTIVO 



 

ORGANIZADOR TIPO DE 

MATERIAL 

VALOR 

UNITÁRIO 

Valor de um 

conjunto 
 

Entidade Filiada 

Relógio 

Analógico 

Isento  

Isento 

Peças e 

Tabuleiro 

Isento 

 

Autônomo 

Relógio 

Analógico 

R$25,00  

R$45,00 
Peças e 

Tabuleiro 

R$20,00 

 

A FMX disponibilizará material esportivo à filiada com 

isenção desde que a finalidade do empréstimo seja julgada 

procedente pela FMX. 

 

6. ORGANIZAÇÃO DE TORNEIOS 

 

6.1. Relação dos Torneios Oficiais do Calendário Anual 

 

Campeonato Mineiro Absoluto Clássico; 

Campeonato Mineiro Feminino Clássico; 

Zonal Mineiro; 

Campeonato Mineiro Amador de Xadrez Clássico sub 

1600;sub 1800; under 1800; 

Campeonato Mineiro de Xadrez por equipes; 

Circuito Mineiro de Xadrez Rápido – Sub 1800; Under 1800; 

Campeonato Mineiro Absoluto de Xadrez Blitz; 

Campeonatos Municipais; 

 



 

6.2. Categorias de Base 

 

Circuito Mineiro da Juventude de Xadrez Rápido; 

Festival Mineiro da Juventude de Xadrez Clássico; 

Festival Mineiro Escolar de Xadrez Rápido. 

 

Observações gerais: 

 

As categorias de base, para os torneios “Circuito Mineiro da 

Juventude de Xadrez Rápido” e “Festival Mineiro da 

Juventude de Xadrez Clássico”, serão divididas em 

Masculino e Feminino e nas seguintes faixas etárias: 

Sub-08; sub-10; sub-12; sub-14; sub-16; sub-18; e sub-

20. 

 

Os organizadores ficam autorizados a mesclar as categorias 

masculino e feminino ou faixas etárias de acordo com o 

número de inscrições, porém as premiações deverão ser 

feitas separadamente; 

 

O Festival Mineiro de Xadrez Escolar será dividido nas 

categorias masculino e feminino e nas faixas etárias de 

acordo com a matrícula do aluno na série escolar. Também 

no Festival Mineiro de Xadrez Escolar, os organizadores 

ficam autorizados a mesclar as categorias masculino e 

feminino ou faixas escolares de acordo com o número de 



 

inscrições, porém as premiações deverão ser feitas 

separadamente. 

 

O Circuito Mineiro da Juventude de Xadrez Rápido terá 

etapas nas cidades do interior e na capital classificatórias 

para uma final em cidade a ser definida pela FMX; e os 

atletas serão divididos em masculino e feminino e também 

por categorias: Sub-08; sub-10; sub-12; sub-14; sub-16; 

sub-18; e sub-20. Cada etapa classificatória indicará os 

cinco primeiros colocados por categoria (masculino e 

feminino separadamente). 

 

6.3. Apresentação de Proposta 

 

O organizador, entidade filiada ou autônomo, com 40 dias 

de antecedência mínima à data pretendida para a 

realização do torneio, deverá adotar os seguintes 

procedimentos: 

 

Preencher a Proposta de Organização de Torneio disponível 

no link Filiados e enviá-la à presidência através do e-mail 

<presidentefmx@gmail.com>; 

Após a aprovação da citada proposta pela diretoria, será 

solicitado ao proponente, sendo ele organizador autônomo, 

o depósito de um cheque-caução no valor de R$50,00 

(cinquenta reais) na conta bancária da FMX; 



 

O folder será divulgado com antecedência de no mínimo 30 

dias da data do torneio. 

 

6.4. Organizador Autônomo e Entidade Filiada 

 

Abaixo, apresenta-se uma tabela comparativa entre 

organizadores, autônomo e entidade filiada, sob alguns 

aspectos relacionados à organização de torneios. 

 

6.5. Requisitos Gerais à Organização de Torneios Oficiais 

 

É da responsabilidade do organizador: 

 

- Realizar o torneio no programa do Swiss Manager;  

 

TABELA COMPARATIVA ENTRE ORGANIZADORES 

AUTÔNOMOS E ENTIDADES FILIADAS 

ITENS ENTIDADE FILIADA AUTÔNOMO 
Proposta de 

organização 

Preferencial e 

avaliável 

Avaliável 

Cheque-caução Desnecessário R$50,00 
Taxa de cálculo de 

rating/FMX 

R$2,50 por jogador R$5,00 por jogador 

Material esportivo Empréstimo R$45,00 por um 

conjunto 
Arbitragem Quadro da FMX Quadro da FMX 



 

- Primar pelas condições estruturais e ambientais sob as 

quais será executada a competição. Com efeito, deverá se 

ater às questões relativas ao ambiente de torneio tais como 

espaço suficiente para a disposição de boas mesas na área 

de jogos, bem como para o trânsito fácil dos árbitros e para 

a segurança e conforto dos competidores; arejamento, 

luminosidade, instalações sanitárias, bebedouros, locais 

para o mural, para refeições rápidas e para a sala 

administrativa; 

 

- Cumprir os itens previstos no folder, com observância ao 

Regulamento Geral de Torneios Oficiais da FMX e 

correspondente Regulamento Específico; 

 

- Contratar árbitros do Quadro Oficial de Árbitros da FMX e 

contratá-los de acordo com as disposições do Regimento 

Interno dos Árbitros da Federação Mineira de Xadrez – 

documentos disponíveis no link Árbitros. (Veja, também, a 

seção “3” deste Caderno de Encargos). 

 

- Exigir que o atleta inscrito esteja com seu cadastro 

atualizado junto à FMX, caso o torneio valha rating FMX. 

Caso valha o cômputo de rating CBX e/ou FIDE, exigir que 

o atleta esteja com seus cadastros atualizados junto à FMX, 

junto à CBX e registrado por MG nesta entidade ou que 

comprove documentalmente seu nascimento no Estado de 

Minas Gerais; 



 

 

- Recolher junto à CBX as taxas de registro, pré-

oficialização e oficialização do torneio a ser organizado, 

desde que seja válido ao cômputo de rating CBX ou FIDE. 

(As taxas estão disponíveis no site da entidade: 

www.cbx.org.br). 

 

- Depositar na conta bancária da FMX, no período máximo 

de 4 dias úteis após o encerramento do torneio, o valor 

total da Taxa de Cálculo de Rating e enviar à FMX os 

arquivos do programa administrador de torneios – 

condições necessárias à validação da prova. (Veja todos os 

procedimentos, bem como os valores da taxa, na seção “4” 

deste Caderno de Encargos.) 

 

- Todos os torneios oficiais promovidos pela FMX e 

previstos neste caderno de encargos deverão valer rating 

FMX e o organizador deve providenciar o respectivo 

recolhimento. 

 

- Os organizadores deverão optar sempre que possível por 

utilizar relógios digitais e os torneios deverão indicar duas 

opções de tempo, com acréscimo e utilização de relógio 

digital, e outra KO com utilização de relógio analógico (no 

Anexo 4 deste caderno de encargos está publicada uma 

tabela de opções de ritmos/tempos de partidas para ser 

feita a correlação quando necessário. 



 

 

6.6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DOS TORNEIOS 

OFICIAIS 

 

6.6.1. Campeonato Mineiro Absoluto Clássico; 

- Objetivo: Apontar o Campeão Mineiro no ritmo Clássico; 

- Público-Alvo: Atletas registrados na CBX por Minas Gerais 

e atletas nascidos em Minas Gerais; 

- Categoria: Absoluto; 

- Modalidade: Xadrez Clássico (Ritmo 90’+30”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX, CBX e FIDE; 

- Valor da Inscrição: A ser definido pelo organizador; 

- Premiação: Troféus e medalhas até o 10º lugar; e mínimo 

de 50% do valor apurado na arrecadação do torneio; 

 

6.6.2. Campeonato Mineiro Feminino Clássico; 

- Objetivo: Apontar a Campeã Mineira no ritmo Clássico; 

- Público-Alvo: Atletas registradas na CBX por Minas Gerais 

e atletas nascidas em Minas Gerais; 

- Categoria: feminina; 

- Modalidade: Xadrez Clássico (Ritmo 90’+30”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX, CBX e FIDE; 

- Valor da Inscrição: A ser definido pelo organizador; 

- Premiação: Troféus e medalhas até o 10º lugar; e mínimo 

de 50% do valor apurado na arrecadação do torneio; 

 

 



 

6.6.3. Zonal Mineiro; 

- Objetivo: Apontar dois atletas para a fase semifinal do 

Campeonato Brasileiro Absoluto, no ritmo Clássico; 

- Público-Alvo: Atletas registrados na CBX por Minas Gerais 

e atletas nascidos em Minas Gerais; 

- Categoria: Absoluto; 

- Modalidade: Xadrez Clássico (Ritmo 90’+30”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX, CBX e FIDE; 

- Valor da Inscrição: A ser definido pelo organizador; 

- Premiação: Troféus e medalhas até o 10º lugar; e mínimo 

de 50% do valor apurado na arrecadação do torneio; 

 

6.6.4. Campeonato Mineiro Amador de Xadrez Clássico sub 

1600; sub 1800; under 1800; 

- Objetivo: Apontar os Campeões Mineiros no ritmo Clássico 

Sub 1600; Sub 1800; e Under 1800; 

- Público-Alvo: Atletas com rating = ou >1600; FMX = ou 

>1800; e Atletas com rating FMX = ou <1800; 

- Categorias: Sub 1600; Sub 1800 e Under 1800; Atletas 

de ambos os sexos; 

- Modalidade: Xadrez Clássico (Ritmo 60’+30”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX; 

- Valor da Inscrição: A ser definida pelo organizador; 

- Premiação: Troféus e medalhas; e 50% do valor líquido 

apurado nas arrecadações dos torneios; 

 

 



 

6.6.5. Campeonato Mineiro de Xadrez por equipes; 

- Objetivo: Apontar a equipe Campeã Mineira no ritmo 

Rápido; 

- Público-Alvo: Atletas nascidos em Minas Gerais e/ou 

cadastrados na CBX como atleta de Minas Gerais; 

- Categoria: Absoluto; Atletas de ambos os sexos e equipes 

formadas por quatro atletas podendo ainda indicar um 

atleta reserva; 

- Modalidade: Xadrez Rápido (Ritmo 15’+10”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX; 

- Valor da Inscrição: A ser definida pela organizador; 

- Premiação: Troféus e medalhas; e 50% do valor líquido 

apurado na arrecadação; 

 

6.6.6. Circuito Mineiro de Xadrez Rápido – Sub 1800; e 

Under 1800; 

- Objetivo: Apontar os Campeões Mineiros no ritmo Rápido 

Sub 1800; e Under 1800; 

- Público-Alvo: Atletas com rating FMX = ou >1800; e 

Atletas com rating FMX = ou <1800; 

- Categorias: Sub 1800 e Under 1800; Atletas de ambos os 

sexos; 

- Modalidade: Xadrez Rápido (Ritmo 15’+10”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX; 

- Valor da Inscrição: Etapas classificatórias: R$20,00; Etapa 

Final: R$30,00; 



 

- Premiação: Troféus e medalhas; e 50% do valor líquido 

apurado nas arrecadações dos torneios classificatórios e na 

final; 

 

6.6.7. Campeonato Mineiro Absoluto de Xadrez Blitz; 

- Objetivo: Apontar o Campeão Mineiro no ritmo Blitz; 

- Público-Alvo: Atletas com rating FMX; 

- Categorias: Apenas “Absoluto” e Atletas de ambos os 

sexos; 

- Modalidade: Xadrez Blitz (ritmo 3+2); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX; 

- Valor da Inscrição: R$30,00; 

- Premiação: Troféus e medalhas; e 50% do valor líquido 

apurado na arrecadação do torneio; 

 

6.6.8. Campeonatos Municipais; 

- Objetivo: Apontar os Campeões de cada cidade de Minas 

Gerais; 

- Público-Alvo: Atletas de todo o estado de Minas Gerais; 

- Categoria: Absoluta; Atletas de ambos os sexos; 

- Modalidade: Xadrez Rápido (Ritmo 15’+10”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX; 

- Valor da Inscrição: Etapas Municipais: A critério do 

organizador a nível municipal; Etapa Final: R$30,00; 

- Premiação: Troféus e medalhas; e 50% do valor líquido 

apurado na arrecadação do torneio final; 

 



 

6.6.9. Circuito Mineiro da Juventude de Xadrez Rápido; 

- Objetivo: Apontar os Campeões Mineiros no ritmo Rápido 

nas categorias de base, divididas em Masculino e Feminino 

e nas seguintes faixas etárias: Sub-08; sub-10; sub-12; 

sub-14; sub-16; sub-18; e sub-20. 

- Público-Alvo: Jovens nascidos em Minas Gerais ou inscritos 

na CBX como atletas de Minas Gerais; 

- Categorias: Masculino e Feminino e nas seguintes faixas 

etárias: Sub-08; sub-10; sub-12; sub-14; sub-16; sub-18; 

e sub-20; 

- Modalidade: Xadrez Rápido (Ritmo 15’+10”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX; 

- Valor da Inscrição: A critério do organizador; 

- Premiação: Troféus e medalhas;  

- Etapas classificatórias: A critério da Federação Mineira de 

Xadrez, sendo realizada uma etapa final numa cidade 

também a ser definida pela FMX. 

 

6.6.10. Festival Mineiro da Juventude de Xadrez Clássico; 

- Objetivo: Apontar os Campeões Mineiros no ritmo Clássico 

nas categorias de base, divididas em Masculino e Feminino 

e nas seguintes faixas etárias: Sub-08; sub-10; sub-12; 

sub-14; sub-16; sub-18; e sub-20. 

- Público-Alvo: Jovens nascidos em Minas Gerais ou inscritos 

na CBX como atletas de Minas Gerais; 



 

- Categorias: Masculino e Feminino e nas seguintes faixas 

etárias: Sub-08; sub-10; sub-12; sub-14; sub-16; sub-18; 

e sub-20; 

- Modalidade: Xadrez Clássico (Ritmo 30’+30”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX; 

- Valor da Inscrição: A critério do organizador; 

- Premiação: Troféus e medalhas;  

 

6.6.11. Festival Mineiro Escolar de Xadrez Rápido; 

- Objetivo: Apontar os Campeões Mineiros no ritmo Rápido 

nas categorias de acordo com a série Escolar, divididas em 

Masculino e Feminino e nas seguintes faixas escolares: 

Ensino Fundamental I: 1º ano; 2º ano; 3º ano; 4º ano; e 

5º ano; 

Ensino Fundamental II: 6º ano; 7º ano; 8º ano; e 9º ano; 

Ensino Médio: 1º ano; 2º ano; e 3º ano. 

- Público-Alvo: Jovens que estejam regularmente 

matriculados em escolas do Estado de Minas Gerais; 

- Categorias: Masculino e Feminino e nas seguintes 

escoalres: 

Ensino Fundamental I: 1º ano; 2º ano; 3º ano; 4º ano; e 

5º ano; 

Ensino Fundamental II: 6º ano; 7º ano; 8º ano; e 9º ano; 

Ensino Médio: 1º ano; 2º ano; e 3º ano. 

- Modalidade: Xadrez Rápido (Ritmo 15’+10”); 

- Rating: Válido ao cômputo de rating da FMX; 

- Valor da Inscrição: A critério do organizador; 



 

- Premiação: Troféus e medalhas;  

 

7. PREMIAÇÃO NOS TORNEIOS OFICIAIS 

 

O organizador poderá optar por uma das duas situações 

abaixo expostas: 

a) Premiação em dinheiro, com valores previamente 

divulgados, no mínimo de R$2.000,00 (dois mil reais); 

b) Premiação em dinheiro, com valores de 50% da 

arrecadação líquida das inscrições. 

 

NOTA: Esclarecimentos sobre a Premiação dos torneios de 

acordo com o valor líquido arrecadado: 

40% - campeão 

25% - 2º 

15% - 3º 

10% - 4º 

10% - 5º  

  

Situação acima para o caso de Premiações dos torneios 

com 50% do valor líquido arrecadado.  

  

Como calcular o Valor Líquido: 

Total do valor arrecadado nas inscrições; descontando o 

valor da arbitragem; 

Fica a cargo do organizador e não é contabilizado no valor 

liquid do torneio para efeito de premiação: 



 

Aluguel de Local; medalhas e troféus; aluguel de material. 

  

TORNEIOS MINEIROS COM PREMIAÇÃO GARANTIDA: 

- Campeonato Mineiro de Xadrez Absoluto 

- Zonal Mineiro 

- Campeonato Mineiro Amador de Xadrez Clássico 

Sub-1600; sub-1800; e sub-2000 

- Campeonato Mineiro Blitz 

- Campeonato Mineiro de Xadrez por equipe 

  

  

PREMIAÇÃO ESPECIAL 

- Circuito Mineiro de Xadrez Rápido 

NOTA: Este torneio sera objeto de uma nota técnica 

emitida pela FMX no início de cada ano, indicando a forma 

de premiação, valores das inscrições e também número e 

locais das etapas classificatórias, bem como as datas, 

inclusive da etapa final. 

 

 

ANEXO 22 
 

PROPOSTA DE FILIAÇÃO 

 

Na qualidade de representante legal da entidade proponente, ora 

encaminho à presidência da Federação Mineira de Xadrez as 



 

informações solicitadas apartir das quais, e sob prévia avaliação, sejam 

cumpridos os procedimentos posteriores definidos pela FMX. 

 

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE 
Nome  
Telefone DDD  Fixo  Celular  
E-mail  
 

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE 
Nome  
CNPJ  Data de fundação  
Endereço  Nº  Bairro  
Cidade  UF  CEP  
Telefones DDD  Fixo  Celular  
E-mail institucional  
Website ou site de referência  
 

MEMBROS DA DIRETORIA 

Presidente  
Vice-  
Tesoureiro  
Secretário  
 

JUSTIFICATIVAS 
Relacione atividades enxadrísticas desenvolvidas tais como

cursos, torneios ou eventos escolares. 
 

Defina o objetivo de filiar-se à Federação Mineira de

Xadrez. 
 



 

 

ANEXO 2 

 

PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DE TORNEIO 

 

Ao apresentar a presente proposta, declaro à FMX estar ciente das 

condições gerais e específicas do torneio abaixo designado previstas em 

seu Caderno de Encargos, bem como do Regulamento Geral dos 

Torneios Oficiais e do Regulamento Específico. 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O ORGANIZADOR 

PreenchaumadastabelasabaixodeacordocomacaracterísticadPESSOAJURÍDICA 

Nome  CNPJ  
Endereço  Nº  Bairr  

Cidade  UF  CEP  
Telefones DDD  Fixo  Celular  
E-mail institucional  
Web site ou site de

referência 

 

Nome do Diretor do

torneio 

 

OBJETIVO DA PROPOSTA 

AssinalecomX,àesquerdadaalternativacorrespondente,oobje Organização de Torneio Oficial do Quadro da Federação

Mineira de Xadrez 
 Validação de torneio não oficial como Etapa

Classificatória do Camp. Mineiro Absoluto Clássico 



 

PESSOA FÍSICA 

Nome  CPF  
Endereço  Nº  Bairro  

Cidade  UF  CEP  

Telefones DDD  Fixo  Celular  

E-mail  
 

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O TORNEIO A SER

REALIZADO 
INFORMAÇÕES DO TORNEIO 
Nome  Período  

Premiação em

espécie 

 Troféus e 

medalhas 

 

Maior taxa de

inscrição 

 Patrocinador  

INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL DO TORNEIO 

Nome  

Endereço  Nº  Bairro  

Cidade  UF  CEP  

Telefone DD  Fixo  Website  

 

ANEXO 3: 

PADRONIZAÇÃO DAS DATAS DOS TORNEIOS MINEIROS: 

 

Festival Mineiro da Juventude Clássico – março 

 

Campeonato Mineiro Absoluto Clássico – maio 

 



 

Campeonato mineiro por equipes – junho 

 

Zonal Mineiro – julho 

 

Festival Mineiro Escolar de Xadrez Rápido - agosto 

 

Campeonatos Municipais – setembro (último final de 

semana) 

 

Final dos torneios municipais - Copa dos Campeões - 

outubro 

 

Circuito Mineiro da Juventude Rápido – Final em outubro 

 

Campeonato Mineiro Amador de Xadrez Clássico sub1600; 

sub1800; under 1800 – novembro 

 

Circuito Mineiro de Xadrez Rápido – Sub 1800; Under 1800; 

- final em dezembro 

 

Campeonato Mineiro Absoluto de Xadrez Blitz; - final em 

dezembro (no mesmo dia da final do circuito mineiro de 

xadrez rápido) 

 

ANEXO 4: 

TABELA DE OPÇÕES DE RITMOS/TEMPOS DE PARTIDAS: 

 



 

Blitz: 

3’+2” ou 5’KO 

4’+3” ou 7’KO 

5’+3” ou 8’KO 

  

Rápido: 

10’+5” ou 15’KO 

15’+10” ou 25’KO 

25’+5” ou 30’KO 

  

Clássico: 

30’+30” ou 60’KO 

60’+30” ou 90’KO 

90’+30” ou 120’KO 

 

ANEXO 4:  

Dos critérios de Desempate: 

Desempate 1: Confronto Direto 

Desempate 2: Buchholz com corte do pior resultado 

Desempate 3: Buchholz totais 

Desempate 4: Sonneborn-Berger 

Desempate 5: Maioria Negras 

Nota: Ou aqueles critérios estabelecidos pela Confederação 

Brasileira de Xadrez (CBX) ou a Federação Internacional de 

Xadrez (FIDE) 

  


