
 

ZONAL MINEIRO STD 2017 

Duas vagas à Semifinal do Brasileiro para aqueles com Rtg FIDE STD até 2300. 

Torneio válido aos cômputos dos Ratings Clássicos FIDE e CBX. 

[Diretrizes básicas] 
Sistema Suíço em 5 rodadas. 
90’ + 30” de bônus a partir do 
primeiro movimento. 

[30 de junho a 2 de julho] 
Casa do Xadrez  

Rua Campos Elíseos, 278 
Bairro Barroca - B.Hte/MG 

Objetivo - Habilitar dois jogadores mais bem classificados da 

região, com rating FIDE STD até 2300, à Fase Semifinal do 

Campeonato Brasileiro Absoluto Clássico de 2017. 

Pré-requisito - o jogador deverá estar cadastrado na CBX e 

com sua anuidade de 2017 quitada junto à entidade. 

Diretrizes básicas - Sistema Suíço de emparceiramento em 5 

rodadas, cujo tempo de reflexão para cada jogador será de 

90’ + 30” de acréscimo a partir do primeiro movimento. 

Critérios de desempate - (1º) Confronto Direto; (2º) Buchholz  

sem corte; (3º) Maior número de vitórias; (4º) Sonneborn-

Berger; (5º) Maior nº de partidas com pretas e (6º) Sorteio. 

  [ INSCRIÇÃO ]  
R$ 75,00 a serem depositados em favor da Federação Mineira de Xadrez 

[ Banco Itaú - Agência 1582 - Conta-corrente nº 04245-1]. 

Para que a inscrição seja efetivada, o interessado deverá enviar à FMX, atra-
vés do endereço < presidentefmx@gmail.com > , mensagem contendo os se-
guintes dados: (a) nome completo; (b) ID FIDE e/ou CBX e (c) nº do recibo de 

depósito, bem como a data da operação. (Informações imprescindíveis!) 

[ PROGRAMAÇÃO ] 
 

 Dia 30/06 (sexta-feira): 
 1ª rodada às 19 horas. 

 Dia 01/07 (sábado): 
 2ª rodada às 13 horas; 
 3ª rodada às 18 horas. 

 Dia 02/07 (domingo): 
 4ª rodada às 9 horas; 
 5ª rodada às 14 horas. 

  [ REGULAMENTO ]  
Regimento e Diretrizes - O torneio será regido pelas Leis da 
FIDE, por suas diretrizes e pelas disposições deste Regula-
mento. 

⇒ Será utilizado o programa administrador Swiss Manager. 
⇒ Será aceito ‘bye-ausente’, com bônus de ½ ponto, desde 

que haja notificação formal no ato da inscrição. 
⇒ Haverá tolerância de 1h ao jogador em atraso. 
⇒ O jogador poderá solicitar a exclusão de seu nome para 

determinada rodada uma única vez ao longo do torneio. 
⇒ O Comitê de Apelação será formado durante a Reunião 

Técnica. Um recurso será aceito se apresentado até 15 
min após o fim da última partida da rodada na qual foi 
gerado o fato e mediante o pagamento de R$ 300,00. 

[2127300] FA/Terenzi. 


