
FESTIVAL MINEIRO DA JUVENTUDE DE XADREZ-RÁPIDO 
 

REGULAMENTO 
 

1. Objetivo: apontar os campeões e campeãs estaduais por categorias, nos 
naipes masculino e feminino, da modalidade “rápida”, ao ano de 2015. 
 
2. Pré-requisito: evento aberto aos enxadristas residentes em Minas Gerais, 
nascidos a partir do ano de 1995. 
 
3. Categorias: s ub-8; sub-10; sub-12; sub-14; sub-16; sub-18 e sub-20. Todas 
as categorias nos naipes Absoluto e Feminino. 
 
4. Inscrições: serão efetivadas com observância aos prazos e procedimentos 
previstos no fôlder deste evento. 
 4.1. A categoria à qual o aluno-atleta se inscrever será, obrigatoriamente, 
correspondente à própria idade. 
 4.1.1. Durante o evento, caso seja necessário, a Organização se dará o 
direito de exigir do aluno-atleta a apresentação de documento comprobatório 
de idade a fim de dirimir dúvida e, constatada a irregularidade, excluir do 
torneio aquele que estiver incorretamente inscrito. 
 4.1.2. A aluna-atleta que se inscrever no naipe Absoluto da categoria 
correspondente à própria idade não concorrerá ao título da mesma categoria 
no naipe Feminino. 
 4.1.3. Caso haja apenas um aluno-atleta numa determinada categoria no 
naipe Masculino ou Feminino, lhe será dado o direito de escolha para competir 
n’outra imediatamente acima, desde que concorra ao título e á premiação da 
categoria escolhida.   
 4.2. Será aceita inscrição na condição de ‘bye-ausente’ à 2ª rodada, com 
bônus de ½ ponto, desde que os prazos e procedimentos previstos no presente 
Regulamento e no fôlder deste evento sejam cumpridos. 
 
5. Programação: de acordo com o anunciado no fôlder deste evento. 
 5.1. A confirmação de inscrições, após o check-in , também implicará no 
reconhecimento dos nomes dos inscritos nas “Relações de Participantes ”, 
que se encontrarão previamente publicadas no entorno da Área de Jogos e 
divididas por categorias e naipes. 
 5.1.1. Todas as solicitações de inclusões, ou corr eções - quaisquer 
que sejam, serão acatadas entre 8h  e 30min  e 9h do dia  27/06, e aquelas 
que não forem reivindicadas neste prazo serão avali adas somente para a 
segunda rodada. 
 5.1.2. As inclusões de nomes nas categorias, após o início da 1ª rodada, 
somente serão aceitas se o Sistema de Emparceiramento for o Suíço.  
 5.2. A tolerância para o aluno-atleta em atraso será de 20 minutos, 
contados a partir da autorização do árbitro-chefe para o início de cada rodada. 
 5.2.1. O relógio do aluno-atleta em atraso será posto em funcionamento. 
 5.3. O aluno-atleta que não comparecer à partida e não justificar sua falta 
ao árbitro-chefe, até a publicação do emparceiramento seguinte, será eliminado 
do torneio e terá o nome retirado dos demais emparceiramentos, caso isto seja 
tecnicamente possível.  



 5.3.1. O aluno-atleta poderá solicitar ao árbitro-chefe, uma única vez ao 
longo da competição, a exclusão de seu nome para uma determinada rodada. 
 
6. Ritmo de jogo: 20 (vinte) minutos por aluno-atleta, Knock-out. 
 
7. Sistemas de emparceiramento: de acordo com o número de alunos-atletas 
por categoria e naipe. 
 7.1. Sistema Suíço em cinco rodadas para número igual ou superior a sete 
alunos-atletas; 
 7.2 Sistema Round-Robin para número igual ou inferior a seis alunos 
atletas, cujo número de rodadas variará de acordo com o número de inscritos; 
 7.3 Match de quatro partidas para dois alunos-atletas. 
 
8. Critérios de desempate: de acordo com o Sistema de Emparceiramento a 
ser utilizado. 
 8.1. Sistema Suíço: 

8.1.1. Buchholz – 1; 
8.1.2. Buchholz; 
8.1.3. Nº de Vitórias; 
8.1.4. Sonneborn-Berger; 
8.1.5. FIDE; 
8.1.6. Sorteio. 

 8.2. Sistema Round-Robin: 
8.2.1. Sonneborn-Berger; 
8.2.2. Número de Vitórias; 
8.2.3. Sorteio. 

 8.3. Match: 
 8.3.1. Sorteio. 
§ Único – No caso do Match, aquele que a qualquer momento atingir a 
metade dos pontos mais ½ será declarado vencedor, de acordo com o 
recorrente na FIDE. 
 
9. Premiação: de acordo com o anunciado no fôlder deste evento. 
 
10. Regimento e diretrizes: a competição será regida pela Lei da FIDE e sob 
suas diretrizes gerais - Handbook, onde houver aplicabilidade. 
 10.1. As informações contidas no fôlder integram o presente regulamento. 
 10.2. A competição será válida ao cômputo de rating “rápido” da FMX. 
 10.3 O apêndice “G” das Leis da FIDE será aplicável. 
 
11. Cessão de Direitos: os direitos de sons e/ou imagens dos alunos-atletas, 
pais, professores, técnicos, árbitros, bem como de todos os demais envolvidos 
neste evento, obtidos durante toda a competição, incluídas as solenidades de 
abertura e premiação, serão de uso da Organização, e de terceiros por ela 
autorizados, para fins de divulgação em todos os meios de comunicação, sem 
fins comerciais e de forma a valorizar o xadrez, os alunos-atletas e o evento.   
 
12. A inscrição implica na plena aceitação das disp osições do presente 
Regulamento.  


