
 

Campeonato Mineiro Absoluto Clássico 2018 

Regulamento 

Objetivo: apontar os campeões mineiros Absoluto e Feminino da modalidade clássica ao ano de 2018. 

Pré-requisitos: estará apto a se inscrever neste certame o enxadrista cadastrado na CBX, pela UF de Minas Gerais, e quite 
com a anuidade de jogador na Confederação Brasileira de Xadrez para ano de 2018. 

Data e local: dias 30 de novembro, 01 e 02  de dezembro, nas dependências do Olympic Club, à Rua Teobaldo Tolendal, 31 
– Centro – Barbacena/MG. 

Programação: 

    

 

 

 

 

 
 

 
 
Inscrição: as inscrições serão efetivadas de acordo com as definições e procedimentos previstos no fôlder deste evento. 

Premiação: troféus e medalhas. 

Sistema de Emparceiramento: Suíço individual em 5 (cinco) rodadas. 

Tempo de reflexão: 90min por jogador + 30seg de acréscimo por movimento, a partir do primeiro. 

Critérios de Desempate: 

I. Confronto Direto; 

II. Buchholz – 1; 

III. Buchholz; 

IV. Número de Vitórias; 

V. Sonneborn-Berger; 

VI. Sorteio. 

Regimento: serão acatadas as regras da FIDE para a modalidade STD, bem como as diretrizes contidas no FIDE/Handbook, 
onde houver aplicabilidade. 

 O fôlder deste evento é parte integrante do presente Regulamento. 
 O torneio será válido aos cômputos dos ratings STD FIDE/CBX [FIDE: 194324 – CBX: 4415/18]. 
 O software administrador de torneios a ser utilizado será o Swiss Manager. 
 O empate de comum acordo será aceito a qualquer momento, a partir do 1º movimento. 
 Será aceito o “Bye-Ausente” à 1ª rodada, desde que observadas as definições contidas no fôlder deste evento. 
 A tolerância ao atraso do jogador será de 1 hora, contada a partir da autorização para o início da rodada. 
 O jogador poderá ter uma falta no evento e, caso não a justifique em tempo hábil, será excluído da competição.   

Comitê de Apelação: será composto por presidente, dois membros titulares e dois reservas. 

 Um recurso será acatado quando impetrado no prazo máximo de 15min após o encerramento da última partida 
da rodada que gerou o fato, mediante o pagamento de R$ 300,00. 

 A inscrição para este torneio implica na plena aceitação das disposições do presente regulamento, bem como 
na plena aceitação das informações contidas no fôlder do Campeonato Mineiro Absoluto Clássico 2018. 

 
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Horário Evento 

Dia 30/11 
(Sexta-feira) 

18:30 Reunião Técnica 

19:00 1ª rodada 

Dia 01/12 
(Sábado) 

13:00 2ª rodada 

18:00 3ª rodada 

Dia 02/12 
(Domingo) 

8:00 4ª rodada 

13:00 5ª rodada 


