
Final do Campeonato Mineiro Clássico/2015  

CREA CULTURAL E FMX 

 APRESENTAM 

 
 

 

 
 

 

Válido ao título de campeão mineiro de 2015 e válido aos 
cômputos dos ratings FIDE, CBX e FMX. 

Premiação: R$ 3.500,00. 

PROGRAMAÇÃO                     

DATA E LOCAL: 
20 a 22 de novembro de 2015 
Sede do CREA - MG 
Avenida Álvares Cabral, nº 1600 
Bairro Stº Agostinho - B.Hte - MG 

DIRETRIZES BÁSICAS: 
Modalidade clássica; 
Sistema Suíço em 6 rodadas; 
90’ + 30” de acréscimo a partir 
do primeiro movimento. 

PREMIAÇÃO                    

Data Hora Evento 

20/11 

13h:30min Reunião Técnica 

14 horas 1ª Rd. 

18h:30min 2ª Rd. 

21/11 
13 horas 3ª Rd. 

17h:30min 4ª Rd. 

9 horas 5ª Rd. 

14 horas 6ª Rd. 

Premiação 

22/11 

Pos. Em espécie 

Campeão R$ 800,00 

2º R$ 500,00 

3º R$ 400,00 

4º R$ 350,00 

5º R$ 250,00 

6º ao 15º R$ 100,00 

Melhor jogador sem rating FIDE = R$ 200,00 

Valores : R$ 60,00 aos depósitos efetuados até o dia 18/11/ 2015 e R$ 100,00 àqueles 
efetuados após esta data. 

[ Favorecido: FMX - Banco Itaú, Agência nº 1582, C/ Corrente nº 04245-1 ] 
Confirmação : para que a inscrição seja efetivada, o interessad o deverá enviar à 
FMX, através do endereço < presidentefmx@gmail.com > , mensagem contendo os 
seguintes dados: a) nome completo; b) data de nasci mento; c) cidade na qual 
reside e d) nº do recibo de depósito e data da oper ação.  
CREA - MG: estarão isentos da taxa de inscrição os enxadrist as registrados nesta 
entidade, seus funcionários e os estudantes de enge nharia. Solicita-se, contudo, 
envio de e-mail contendo os dados preestabelecidos,  exceto dados do depósito.   
Observação : a todos os interessados, recomenda-se a leitura d o Regulamento no 
qual estão definidos os pré-requisitos para a parti cipação neste evento.  

INSCRIÇÃO 



FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO ABSOLUTO CLÁSSICO 

REGULAMENTO 

OBJETIVO: apontar o campeão mineiro de 2015 na modalidade clássica. 

PRÉ-REQUISITOS: estará apto a participar deste evento o enxadrista que 
 1ª-estiver pré-classificado a partir de uma das Etapas Classificatórias 
realizadas em 2015, exceto o enxadrista registrado no CREA-MG, o funcio-
nário desta entidade ou o estudante de engenharia. 
 2º-efetivar a inscrição de acordo com o fôlder deste evento; 
 3º-estiver com a anuidade referente a 2015 recolhida junto à CBX e 
registrado, nesta entidade, pela UF de Minas Gerais; 
 Observação: a FMX, a qualquer momento, reserva-se o direito de e-
xigir do enxadrista registrado no CREA, de seu funcionário ou do estudan-
te de engenharia, documento comprobatório que o vincule a uma destas 
categorias. 

TEMPO DE REFLEXÃO: 90 minutos por jogador com acréscimo de 30 segun-
dos a partir do primeiro movimento. 

SISTEMA DE DISPUTA: Sistema Suíço de emparceiramento em 6 rodadas. 

CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 1º- Confronto Direto; 2º- Buchhols com 1 corte; 
3º- Buchhols;  4º- Maior nº de vitórias; 5º– Sonneborn-Berger e 6º-Sorteio. 

REGIMENTO E DIRETRIZES: o torneio será regido pela Lei da FIDE, por suas 
diretrizes e pelas disposições deste Regulamento, com anuência da CBX. 
 1º-As informações contidas no fôlder integram este Regulamento; 
 2º-Será utilizado o programa administrador Swiss Manager; 
 3º-Será aceito jogador na condição de bye-ausente, com bônus de ½ 
ponto, desde que a Organização seja notificada antes do início do torneio. 
 4º-Ao competidor em atraso haverá tolerância de 1 hora, contada a 
partir da autorização do árbitro para o início da rodada; 
 5º-O competidor poderá ter uma única falta ao longo do evento e, 
caso não a justifique em tempo hábil, terá o nome excluído das rodadas. 
 6º-O jogador poderá solicitar ao árbitro-chefe a exclusão de seu no-
me para determinada rodada uma única vez ao longo da competição. 

COMITÊ DE APELAÇÃO : será formado durante a Reunião Técnica. 
 1º-Somente será acatado o recurso escrito, assinado e apresentado à 
Organização no prazo máximo de 15 minutos após o encerramento da últi-
ma partida da rodada que gerou o fato, e mediante o pagamento de taxa no 
valor de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais). 

DISPOSIÇÕES GERAIS: consideram-se nulas todas as disposições contrárias e 
a inscrição para este evento implicará na plena aceitação das disposições do 
presente Regulamento. 

 

 

FA-Terenzi 

Diretoria Técnica da FMX  


