
 

 

 

TORNEIO CIDADE DE IPATINGA - Clube de Xadrez Vale do Aço 

 
 

 DATA: 1º de Maio de 2021 (Sábado).  

Aberto a todos os jogadores cadastrados na Federação Mineira de Xadrez - FMX.  

Finalidade: Movimentar o rating FMX na modalidade rápida e intercambio entre os jogadores.  

Homenagem ao ANIVERSÁRIO DE 57 ANOS DA CIDADE DE IPATINGA – CAPITAL DO AÇO.  

Local: CXVA – Avenida Monteiro Lobato 875, Cidade Nobre - Ipatinga / MG 

 Organização: CXVA   Arbitragem: Alexander Souza da Silva  

 

LIMITADO A 14 JOGADORES respeitando as normas de vigilância sanitária. 
 
Data limite para inscrição: até dia 30/04/2021 ou até o preenchimento das vagas. 
 
Valor da inscrição: 
Inscrições efetuadas no período: 
Do dia 25/04/2021 ao dia 29/04/2021 – R$ 50,00 - Inscrição Promocional 
Dia 30 de Abril de 2021 – R$ 80,00 - Inscrição 
Valores de inscrição para: MN, MF, Sênior (igual ou acima de 60 anos completados na data do torneio) e feminino 
50% de desconto - R$ 40,00 
 

Procedimento de Inscrição: 
* E-mail para: secretaria@cxva.com.br 
* Nome Completo 
* ID FMX 
* comprovante de depósito (foto ou escaneado) 
* Depósito: Banco Pagseguro Internet S.A (PagBank) 290 – Agencia: 0001 – Conta: 13597719-7 
* PIX: CNPJ: 28.954.613/0001-87 – Karlesso Santos Nunes 



 

 

Horário:  18:30 horas: Reunião Técnica e Primeira Rodada e demais na sequência.  

Previsão de encerramento: 21h 

Sistema de emparceiramento: suíço em 5 rodadas (Swiss Manager) com o tempo de 15 minutos + 3 segundos 

 

PREMIAÇÃO: 
 
R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido da seguinte forma: 
 
 
1º lugar – R$ 250,00 + Troféu 
2º lugar – R$ 150,00 + Medalha 
3º lugar – R$ 100,00 + Medalha 

 

Critérios de desempate:  

1º critério – Confronto Direto  

2º critério Buchholz com corte do pior resultado  

3º critério - Buchholz total  

4º critério - Maior nº de vitórias  

5º critério - Maior nº de partidas com as peças pretas 

 

Informações importantes: 

  Os participantes, desde já, autorizam a utilização de seu nome, imagem e som de voz para a divulgação do torneio, 
por período indeterminado, sem qualquer ônus para a Organização  

 A inscrição para este evento implicará na plena aceitação das disposições do presente regulamento 

.  Bye-ausente: o enxadrista mediante notificação no momento da inscrição poderá solicitar ficar bye ausente ½ ponto 
na primeira rodada e ser emparceirado normalmente da segunda rodada em diante.  

 Política de cancelamento da inscrição: Após efetuada a inscrição o valor não será devolvido.  


