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Torneio de Xadrez Uberabense 2021 – FMX

REGULAMENTO

Capítulo I – DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. O Torneio de Xadrez Uberabense 2021 – FMX, regido pelo presente regulamento, é
um evento esportivo promovido pelo professor de educação física e treinador de xadrez Hugo
de Aquino Rodrigues e co-promovido pela Liga Uberabense de Xadrez; com o apoio da FMX
– Federação Mineira de Xadrez, UTC – Tênis Clube Uberaba, Tremendão Esportes e da
FUNEL – Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Uberaba/MG.

Art. 2º. O torneio visa denominar: Campeão, Vice-Campeão eTerceiro colocado Uberabense
de Xadrez pela FMX no ano de 2021; nas categorias A e B Absoluto Feminino e Sub-18 .

Art. 3º. O professor Hugo de Aquino Rodrigues é a único responsável pela coordenação do
evento e também pela parte técnica, sendo às suas competências:

I - Fazer cumprir o presente regulamento; 
II - Receber e homologar as inscrições; 
III - Dirigir o sorteio dos jogos;
IV.- Elaborar a programação;

V.- Emitir notas oficiais, resoluções e homologar resultados; 
VI - Resolver os casos omissos.

Capítulo II – PARTICIPAÇÃO E INSCRIÇÃO

Art. 4º. Poderão participar todo(a)s o(a)s pessoas que conheçam às Leis do Xadrez1.

Art. 5º. As inscrições serão homologadas por formulário digital com uma taxa de 
participação  no valor de R$20,00 (vinte reais) (encaminhe  o comprovante) até o dia  29/10/21 
ás12h00 impreterivelmente.

Parágrafo único. Todos os participantes deverão possuir:
- 01 (um) Tabuleiro;
- 01 (um) Jogo de Peças de Xadrez Completo;
- 01 (um) Relógio de Xadrez ou o Aplicativo Chess Timer instalado em seu celular.

1 http://www.cbx.org.br/files/downloads/Lei_do_Xadrez.pdf

2 https://forms.gle/dP6pdSxfD6VnRmHw8
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Capítulo III – TORNEIO

Art. 6º. O Árbitro Oficial é o Sr. Hugo de Aquino Rodrigues.

Art. 7º. É expressamente obrigatório o cumprimento de todas as Regras Sanitárias constantes

no Anexo I.

§ 1º - O desrespeito deste Artigo acarretará automaticamente a desclassificação do
Participante, sendo este ato, uma decisão exclusivamente do Árbitro Oficial.

Art. 8º. O Torneio será disputado no Sistema Suiço (SS).

Art. 9º. Durante as partidas serão obedecidas todas as Leis do Xadrez1 adotadas pela
Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), ressalvando os dispostos nos demais artigos deste
Regulamento.

§ 1º. O jogador com as peças Brancas deverá obrigatoriamente montar o Tabuleiro com as 
Peças e ajustar o Relógio de Xadrez ou o Aplicativo Chess Timer.
§ 2º. O jogador com as peças Pretas poderá solicitar a utilização do seu Jogo de Peças
e/ou seu Relógio de Xadrez, cabendo ao jogador com as peças Brancas aceitar ou não.
§ 3º. O não cumprimento do §1º deste Artigo resultará em vitória automática para o jogador 
com as peças Pretas.

Art. 10º. O tempo de reflexão para cada jogador será de 20 (vinte) minutos nocaute e serão 
05 (cinco) rodadas (partidas). Haverá um intervalo para o Almoço das 12h00 até às 13h30.

Art. 11. Todos os horários estabelecidos devem ser rigorosamente cumpridos, conforme 
abaixo estipulado:

§ 1º - 09h00 confirmação de presença.
§ 2º - 09h30 ocorrerá breve Congresso Técnico.
§ 3º - 10h00 ocorrerá a Primeira e Segunda Rodada.
§ 4º - 13h30 ocorrerá a Terceira, Quarta e Quinta Rodada.
§ 5º - 16h30 ocorrerá encerramento e premiação.

Art. 12. A classificação final do Torneio é determinada pela contagem dos pontos obtidos por 

cada participante em cada partida, conforme a contagem olímpica:

§ 1º - Vitória = 01 (um) ponto.
§ 2º - Empate = 0,5 (meio) ponto.
§ 3º - Derrota = 0 (zero) ponto.
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Art. 13. Em caso de igualdade na pontuação final entre 02 (dois) ou mais participantes, serão 
adotados os seguintes critérios para a definição do desempate:

§ 1º - Confronto Direto já disputado anteriormente.
§ 2º - Buchholz com corte do pior resultado.
§ 3º - Buchholz Totais.
§ 4º - Sonneborn-Berger.
§ 5º - Maior número de Vitórias.

§ 6º - Se ainda persistir o empate, deverá ser realizada 01 (uma) Partida de Desempate 
aplicando-se as Regras de Xadrez Relâmpago da FIDE (Blitz), sendo:

- Tempo de 05 (cinco) minutos para as peças Brancas.
- Tempo de 04 (quatro) minutos para as peças Pretas.

- A definição do Enxadrista que jogará com as peças Brancas será definida através do 
acerto da peça Branca na mão do adversário.
- No caso de empate, nesta Partida de Desempate, a vitória será do Enxadrista com as 
peças Pretas.

Art. 14. Os casos omissos nas Leis do Xadrez1 e também neste Regulamento serão decididos

pelo Árbitro Oficial.

Capítulo IV – PREMIAÇÃO

Art. 15. Finalizado as partidas, os participantes serão classificados por dois critérios de
premiação em 1º lugares, 2º lugares e 3°lugares residentes na cidade de Uberaba – MG
(mediante a comprovação*) nas categorias: Absoluto, Feminino e Sub-18 receberão Troféus
e os classificados pelo segundo critério em 1º lugares 2º lugares e 3°lugares na categoria:
Absoluto, receberão Medalhas e uma premiação em dinheiro (1° lugar R$100,00, 2° lugar
R$60,00 e 3° R$40,00) dando continuidade ao segundo critério os classificados em 1º lugares
2º lugares e 3°lugares nas categorias: Feminino e Sub-18 receberão apenas Medalhas.

§ 1º - O primeiro critério de premiação é o jogador Uberabense com maior pontuação nas 
categorias: Absoluto, Feminino e Sub-18 já o segundo critério de premiação é o jogador 
visitante com maior pontuação nas categorias: Absoluto, Feminino e Sub-18.
§ 2º - Nenhum prêmio será cumulativo, ou seja, caso ocorra do participante se classificar 
em mais de uma categoria, terá o direito de escolher somente 01 (um) dos prêmios.

Capítulo V – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16. Este regulamento entra em vigor em 01 de outubro de 2021 e será disponibilizado 
para todos os interessados.

*Título de  eleitor, comprovante de residência com o no do jogador. 

https://forms.gle/dP6pdSxfD6VnRmHw8


Anexo I – REGRAS SANITÁRIAS

O professor Hugo de Aquino Rodrigues e todos os participantes deste Torneio de Xadrez, em
respeito ao Decreto Nº 63052 expedido pela Prefeitura Municipal de Uberaba/MG; e, também,
em respeito ao Protocolo publicado pela FIDE – Federação Internacional de Xadrez3, faz
constar neste Regulamento todas as medidas a serem adotadas para enfrentamento do
Conoravírus – COVID-19.

Art. 1. Utilização de máscaras faciais, que cubram boca e nariz;

§ 1º - Será permitido ao participante, de forma rápida e segura, somente o consumo de
bebidas não alcoólicas durante as partidas.
§ 2º - Nunca remover a sua máscara para tossir ou espirrar, sendo necessário, troque
imediatamente a sua máscara, descartando ou preservando a sua máscara usada, em saco
plástico fechado;
§ 3º - Crianças com idade de até 2 (dois) anos ficam dispensadas do uso da máscara.

§ 4º - Esta obrigatoriedade encontra-se fundamentada no artigo 3º, inciso III-A da Lei
Federal n. 13.979/2020 e Lei Estadual n. 23.636/2020, a todos os cidadãos que saírem de
casa, em qualquer espaço público e privado, no perímetro urbano e bairro rurais, como medida
fundamental de proteção à saúde e à vida, com intuito de dificultar a transmissão comunitária
do Coronavírus.

Art. 2. Controle de acesso de pessoas/barreira sanitária;

§ 1º - Todo participante deverá permitir espontaneamente a aferição de temperatura e
obrigatoriamente realizar a desinfecção das mãos com álcool em gel, sempre que adentrar no
UTC – Tênis Clube Uberaba; e, também, sempre que adentrar o espaço exclusivo da
competição.

Art. 2. Ficam proibidas a circulação de pessoas que não estejam competindo;

§ 1º - Todos participantes deveram deixar o espaço exclusivo da competição,  
imediatamente, após o término das suas partidas e o registro do resultado ao Árbitro;
§ 2º - Evite apertos de mão, abraços, beijos na bochecha e outros contatos pessoais 
próximos com outros jogadores / árbitros e outras pessoas presentes.
§ 3º - É primordial evitar aglomerações, devendo todos os participantes observar o 
distanciamento social entre as pessoas de 1 (um) metro.

Art. 3. Evitar o máximo possível o compartilhamento de objetos de uso restritamente pessoais;

3

http://uberabacontracovid.com.br/portal/acervo//covid19/decretos/DECRETO%20N%206305,%20DE%2019%20DE%20N 
OVEMBRO%20DE%202020.pdf
4 https://www.fide.com/news/626

http://uberabacontracovid.com.br/portal/acervo//covid19/decretos/DECRETO%20N%206305%2C%20DE%2019%20DE%20N
http://www.fide.com/news/626

