
Campeonato Municipal de Santa 
Luzia/MG 2021 

PDX/MG- CTX Vetor Norte 

 

DATA: 07 de Novembro de 2021 (Domingo) 

Objetivo: Aberto a todos os jogadores cadastrados na Federação Mineira 
de Xadrez – FMX 

Finalidade: Apontar o Campeão Luziense  de xadrez 2021( melhor 
colocado no torneio, nascido ou residente na cidade de Santa Luzia/MG 

Local : Associação Comunitária do Bairro São Cosme- Rua Abacá, n° 194. 
Bairro São Cosme- Santa Luzia/MG  

Organização : Odilei Aurélio Cabral- PDX/MG- CTX Vetor Norte 

Arbitragem : AE Alain Pereira Mendonça 

Inscrições gratuitas até o dia 06/11 através do formulário : 
https://forms.gle/DLD8DVZa2g3wc4sF7 

 

Horário : 08:30 -  Congresso Técnico  

                 09:00 – Rodada 1 e demais rodadas subsequentes  

                 12:00 – Previsão de encerramento e premiação  

 

Premiação : Medalhas aos melhores colocados e título de Campeão 
Luziense de Xadrez 2021 ao melhor colocado da cidade 

 



Sistema de emparceiramento: suíço em 5 rodadas  

Tempo de reflexão : 15 minutos por jogador, sem acréscimo de tempo 

Critérios de Desempate 
Sistema suíço: buchholz com corte do pior resultado, buchholz totais, 
sonneborn-berger 

 

Regras de competição 

Serão acatadas as Leis da FIDE em vigor, sobrepostas pelos artigos 
específicos do Apêndice A – “Xadrez Rápido”, que não sejam conflitantes 
com as disposições do presente regulamento. 

Não serão aceitos jogadores na condição de “bye ausente”.  

Tolerância 

Ao jogador em atraso, haverá tolerância de 15 minutos, contados a partir 
da autorização do árbitro para o início da rodada.  

Abandono do torneio 

O competidor que desejar abandonar o torneio deverá informar ao árbitro 
antes do emparceiramento da rodada seguinte. Será eliminado o jogador 
que for emparceirado e não comparecer em qualquer rodada do evento 
(W.O.), sem prévio aviso ou justificativa aceitável, no entendimento da 
arbitragem.  

Smartphones e aparelhos eletrônicos 

Será permitido o porte, mas não a utilização de smartphones e aparelhos 
eletrônicos de comunicação pelos jogadores com partidas em 
andamento.  

Recursos 

Não serão aceitos recursos contra decisões de arbitragem. 
 

 

 



Protocolo de prevenção ao COVID-19 

Será obrigatória a utilização de máscara cobrindo nariz e boca, 
higienização das mãos e haverá distanciamento suficiente entre as mesas. 
O aperto de mãos antes e após as partidas está dispensado. 
 

Autorização 

O participante (ou o responsável, caso menor de 18 anos de idade) 
outorga permissão irrevogável à organização do evento para utilizar a sua 
voz, imagem, nome e material biográfico para divulgações por tempo 
indeterminado em qualquer meio de comunicação sem nenhuma 
compensação financeira ou ônus. 

Casos omissos 

Os casos omissos serão analisados pela organização. 

A inscrição para o evento implica na plena aceitação das disposições 
deste regulamento. 
 


