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NORMAS PARA EVENTOS CHANCELADOS PELA FMTX 2018 

 

Art. 01 – São eventos chancelados pela FMTX, todo e qualquer atividades 

esportivas, cultura e social de cunho enxadrístico que leva o nome, 

chancelamento e a vinculação de informações de eventos da FMTX;  

Art. 02 – São meios de comunicação oficias da FMTX: Calendário, SITE, 

Pagina do Facebook e grupo oficial de Whatsapp FMTX;  

Art. 03 – Poderão apresentar proposta para eventos da FMTX os 

organizadores registrados na FMTX com anuidade no referido ano, não será 

aceito proposta de terceiros.  

Parágrafo único: Não será aceito proposta de eventos de organizadores 

que não estiverem com os pagamentos das taxas em dia.  

Art. 04 – Poderão organizar eventos da FMTX somente os organizadores 

da FMTX, com as taxas pagas do referido ano;  

Art. 05 – Poderão divulgar os eventos da FMTX os organizadores da 

FMTX, que estejam com os pagamentos em dia com as taxas da FMTX;  

Art. 06 – Poderão arbitrar os eventos, os árbitros registrados na FMTX 

com as taxas pagas no referido ano.  

Art. 07 – A FMTX se comprometerá em receber as propostas de eventos 

e no prazo de 48 horas responder sobre o deferimento ou indeferimento do 

evento, caso aceito, o evento será divulgado nos meios de comunicação da 

FMTX.  

Art. 08 – Os eventos avulsos sem chancelamento da FMTX deverão ser 

informados na mesma proposta oficial com a marcação “evento sem 

chancelamento da FMTX”, e caberá a diretoria da FMTX decidir ou não pela 

divulgação do evento nos meios de comunicação.  

Art. 09 – Os eventos da CBX que não tiver chancelamento da FMTX 

deverão ser comunicados com 15 dias de antecedência e não deverão chocar 

com eventos oficias da FMTX.  

Art. 10 – As taxas dos eventos como chancelamento da FMTX é de R$ 

100,00 (Cem Reais) e deverão ser pagos até 48 horas do término do evento, 

caso, isso não ocorra, o organizador pagará uma multa de 3X mais o valor da 
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 taxa, e ficará proibido de realizar eventos pelo prazo de 06 meses a contar da 

data do evento.  

Art. 11 – É vetado a divulgação de eventos em qualquer meio de 

comunicação da FMTX sem o consentimento da FMTX, sem o preenchimento e 

aprovação do documento pela FMTX, sendo ele presencial ou on line.  

Parágrafo único: Ficará proibido de realizar eventos pelo prazo de 06 

meses os organizadores que divulgarem eventos sem aprovação oficial da 

FMTX, e serão excluídos dos meios de comunicação pelo mesmo período, o não 

cumprimento desse documento ocasionará ilegibilidade no chancelamento do 

evento, sendo obrigatório o preenchimento desse documento e à espera da 

confirmação da FMTX para divulgação nos meios de comunicação da FMTX.  

Art. 12 – Os organizadores responderão pela divulgação, estrutura do 

evento, material de evento, organização do evento, premiação e relatório do 

evento, serão de responsabilidade do organizador e não a FMTX quaisquer 

compromissos assumidos de caráter financeiro quanto a pagamento de taxas, 

alugueis de quaisquer equipamentos, espaço utilizado, pagamento de 

arbitragem e de premiação de evento, a FMTX não se responsabilizará pelas 

informações divulgadas e compromissos assumidos com empresas e/ou 

pessoas pelos organizadores.  

Art. 13 – Os eventos recreativos on line sem cobrança de inscrição e sem 

premiação não necessitará de aprovação da FMTX.  

Art. 14 – Demais assuntos pertinentes sobre eventos aqui não citados 

deverão ser resolvidos pela FMTX.  

Art. 15. – Dúvidas, críticas e sugestões deverão ser encaminhadas pelo 

email fmtx2016@gmail.com.  

Esse documento entra em vigor na data de publicação. 

Cuiabá, 28 de Janeiro de 2018.   

 

Cleiton Marino Santana 

PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO MATO GROSSENSE DE 
XADREZ 
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