
 

CAMPEONATO MATO-GROSSENSE ABSOLUTO DE XADREZ 2018 

Regulamento do Campeonato Mato-Grossense Absoluto de Xadrez 2018 

Diamantino - 07 a 09 de dezembro 

REGULAMENTO GERAL:  

Artigo 1° – Dos Objetivos:  

A competição visa: Promover a prática desportiva do xadrez e, por conseguinte, apurar o 

campeão mato-grossense de xadrez pensado. O evento é promovido pela Federação Mato-

grossense de Xadrez (FMTX), pelo Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Avançado 

Diamantino e pela Prefeitura Municipal de Diamantino através da Secretaria Municipal de 

Esporte, Lazer e Turismo. 

Artigo 2° – Da Participação:  

Os competidores para se habilitarem a participar deverão atender item a+b:  

a) Inscrição do evento:  

• Preencher o formulário de inscrição nesse link: 

https://goo.gl/forms/sRFF8W1BKlzKOth73 

  

b) Pagar as taxas para participação do evento:  

• Pagar a taxa de anuidade da Federação de R$10,00 reais (para aqueles que ainda não 

pagaram). No credenciamento estaremos com a listagem dos enxadristas que estão em 

dias com a FMTX. 

O pagamento deverá ser realizado até no primeiro dia do evento (07/12/2018).  

• Pagar a taxa de inscrição do evento no valor de R$ 55,00 reais. O pagamento deverá ser 

realizado até o dia 15/11/2018.  

 

c) Alojamento 

Haverá alojamento para o evento no valor R$10,00. O alojamento será uma sala de aula 

climatizada. Em cada sala poderá ficar alojado até 10 pessoas. Dessa forma, os 

interessados no alojamento deverão trazer colchonete. O pagamento deverá ser 



 
realizado até o dia 15/11/2018. Entrada na sexta às 18:00 e saída no domingo às 17:30. 

O local do alojamento será no IFMT (mesmo local do evento). 

 

d) Alimentação  

Haverá alimentação para o evento no valor de R$ 60,00 (Pagar até o dia 15/11/2018). 

O local das refeições será na Marmitaria Bom Gosto (Self Service) – Telefone (65) 

999158315 (Léo Santos). 

Localização da Marmitaria: https://goo.gl/maps/cuAWeoQhLbT2 

O café da manhã será realizado no IFMT. 

O pagamento das taxas de alojamento e alimentação deverão efetivadas até o dia 

15/11/2018 pela agencia 1216-5 Conta Corrente 55171-6 (Banco do Brasil), em nome 

de Luiz Fernando de Moraes Campos Filho. Enviar o comprovante para 

luiz.filho@dmt.ifmt.edu.br.  

Artigo 3° – Informes sobre a competição:  

3.1 – A Competição de Xadrez será realizada de acordo com as regras oficiais da Federação 

Internacional de Xadrez (FIDE), adotadas pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), salvo o 

estabelecido neste Regulamento. 

3.2 – Contagem dos pontos será a seguinte: 

a) Vitória: 1,0 (um) ponto; 

b) Empate: 0,5 (meio) ponto; 

c) Derrota: 0 (zero) ponto. 

3.3 – Ritual do lance que deve ser seguido de acordo com as leis da FIDE: 

3.3.1 – Peça tocada é peça jogada. (Artigos 4.4.2 e 4.3 da Lei da FIDE). 

3.3.2 – Na realização de um movimento, o movimento deve ser efetuado usando apenas uma 

mão. A mesma mão que executou o lance deve ser utilizada para acionamento do relógio. É 

proibido manter a mão sobre o botão de acionamento do relógio. (Artigos 4.1, 6.2.3 e 7.5.4 da 

Lei da FIDE). 

3.3.3 – O peão quando coroado deve ser retirado antes do acionamento do relógio, assim como 

a promoção da peça escolhida. (Artigo 4.7.3 da Lei da FIDE).  

https://goo.gl/maps/cuAWeoQhLbT2
mailto:luiz.filho@dmt.ifmt.edu.br


 
3.3.4 – O lance irregular/impossível é concretizado após o acionamento do relógio. O lance 

possível/regular é concretizado após a peça ser solta em uma casa qualquer ou efetuar a captura 

ou tentativa de captura de uma peça adversária. (Artigos 7.5.1 e 4.7 da Lei FIDE, 

respectivamente). 

3.3.5 – O apontamento da queda da seta ou com cronômetro zerado deve ser considerada 

quando feita por um dos dois contendores ou pelo árbitro. (Artigo 6.8 da Lei da FIDE).  

3.3.6 – Para o primeiro lance irregular será acrescido dois minutos para o adversário. No segundo 

lance irregular o jogador perderá a partida. (Artigo 7.5.5 da Lei da FIDE). 

3.4 – O jogador deve acionar o relógio com a mesma mão que moveu a peça, sendo proibido: 

3.4.1 – Acionar o relógio usando peça ou peão capturado; 

3.4.2 – Manter a mão sobre o pino do relógio, bater com força, segurar ou derrubá-lo. 

 

3.5 – É expressamente proibido trazer celulares ou outros meios de comunicação no salão de 

jogos. Se o celular de um jogador emitir qualquer sinal ou som ou receber qualquer 

mensagem durante alguma partida, este jogador será declarado perdedor da partida. (Artigo 

12.8 da Lei da FIDE). 

3.6 – O tempo de jogo será de 90 minutos nocaute ou 60 minutos com acréscimo de 30 segundos 

por lance para cada jogador. A segunda opção só poderá ser utilizada pelo enxadrista que 

trouxer relógio digital. 

3.7 – Este torneio será jogado pelo sistema suíço de emparceiramento em 6 (seis) rodadas. 

3.8 – Os jogadores deverão anotar em algébrico na planilha prescrita para a competição os seus 

próprios lances e os lances do adversário de modo legível. (Artigo 8.1.1 da Lei da FIDE). 

3.9 – Em caso de divergência entre os adversários quanto às duas opções de ritmo de jogo a 

adotar, prevalecerá o ritmo com bônus através do relógio digital. 

 

3.10 – Para a primeira rodada, será considerado 0,5 (meio ponto) para o Bye ausente. Para isso, 

o atleta deverá comunicar o árbitro da competição antes do início da rodada. 

3.11 – Serão adotados, pela ordem, os seguintes critérios de desempate: 

   3.11.1 Confronto direto; 



 
   3.11.2. Buchholz mediano; 

   3.11.3. Buchholz total; 

   3.11.4. Sonnerborg-Berger; 

   3.11.5. Maior número de vitórias; 

   3.11.6. Sorteio. 

3.12 – A tolerância de atraso será de 30 minutos para cada rodada. (Artigo 6.7.1 da Lei da FIDE). 

3.13 – Os jogadores poderão empatar seus jogos livremente a qualquer momento, inclusive, sem 

o consentimento do árbitro sem o mínimo de lances estabelecidos. 

3.14 – É possível solicitação previamente de bye ausente na primeira rodada com atribuição de 

½ ponto. A solicitação deve ser feita com pelo menos duas horas de antecedência ao início da 

primeira rodada. 

3.15 – Um único WO não elimina o competidor da competição, apenas da rodada em análise. 

Porém, um duplo WO, não necessariamente na sequência, eliminará o enxadrista da 

competição.  

Artigo 4º – Localização do evento:  

IFMT – Campus Avançado Diamantino, Diamantino-MT, Brasil. 

Endereço: Rodovia Roberto Campos - Novo Diamantino - sem número - Diamantino. 

Google Maps: https://goo.gl/maps/snqMQAYGHoD2 

 

https://goo.gl/maps/snqMQAYGHoD2


 
Artigo 5º – Programação do evento 

PROGRAMAÇÃO 

Sexta-feira – 07/12/2018 

Horário Atividade Local 

15:00 às 17:00 Recepção e credenciamento IFMT 

17:00 às 18:00 Abertura do alojamento  

18:00 às 19:00 Jantar Marmitaria Bom Gosto 

19:00 Abertura do evento IFMT 

19:30 Congresso técnico do Campeonato Estadual 

Pensado 

IFMT 

20:00 Rodada 1 – Campeonato Estadual Pensado. IFMT 

23:10 Encerramento das atividades do dia  

Sábado – 08/12/2018 

Horário Atividade Local 

07:00 às 08:00 Café da manhã IFMT 

08:30 Rodada 2 – Campeonato Estadual Pensado. IFMT 

12:00 às 13:00 Almoço Marmitaria Bom Gosto 

14:00 Rodada 3 – Campeonato Estadual Pensado. IFMT 

18:00 às 19:30 Jantar Marmitaria Bom Gosto 

20:00 Rodada 4 – Campeonato Estadual Pensado. IFMT 

23:10 Encerramento das atividades do dia  

Domingo – 09/12/2018 

Horário Atividade Local 

07:00 às 08:00 Café da manhã IFMT 

08:30 Rodada 5 – Campeonato Estadual Pensado. IFMT 

12:00 às 13:30 Almoço Marmitaria Bom Gosto 

14:00 Rodada 6 – Campeonato Estadual Pensado. IFMT 

17:10 Entrega de premiações IFMT 

17:20 Encerramento do evento IFMT 

 



 
Artigo 6° – O comitê de apelação será definido no congresso técnico, momentos antes do início 

das disputas. Ele será composto pelo diretor da competição e mais 2 representantes da direção.  

Artigo 7° – Os jogadores que desejarem recorrer contra uma decisão de arbitragem deverão 

apelar para a Comissão de Apelação através do preenchimento de uma ficha específica. Essa 

ficha deverá ser entregue a comissão, no máximo, 30 minutos após o término da partida. 

 Artigo 8° – Os casos omissos serão resolvidos pela arbitragem.  

Artigo 9° – A inscrição neste Torneio implica na plena aceitação deste regulamento.  

Artigo 10° – Da Direção do Torneio e Arbitragem:  

10.1 – A direção do torneio estará a cargo de Cleiton Marino Santana (Presidente da FMTX), a 

organização estará a cargo de Luiz Fernando de Moraes Campos Filho e a arbitragem estará a 

cargo do AR Munir Calixto Said. 

Artigo 11º – Das Premiações:  

PREVISÃO DE PREMIAÇÃO NA MODALIDADE PENSADO 

Primeiro colocado Troféu + medalha + 300 reais 

Segundo colocado Troféu + medalha + 250 reais 

Terceiro colocado Troféu + medalha + 200 reais 

Quarto colocado Medalha + 150 reais 

Quinto colocado Medalha + 100 reais 

Sexto colocado Medalha + 50 reais 

Sétimo colocado Medalha + 50 reais 

Oitavo colocado Medalha + 50 reais 

Nono colocado Medalha + 50 reais 

Décimo colocado Medalha + 50 reais 

Mulher mais bem colocada Troféu 

Sub 18 mais bem colocado Troféu 

Enxadrista mais novo na competição Troféu 

Enxadrista mais velho na competição Troféu 

 



 
Artigo 12° – Das Disposições Gerais:  

12.1 – Só serão aceitos recursos contra o presente regulamento: se baseados nas regras da FIDE; 

nas condições por estas impostas; e, se feitas até o início da primeira rodada. Se isso não for 

realizado, entender-se-á como tácita. 

12.2 – Cada jogador deverá trazer suas peças e relógios.  

12.3 – O presente regulamento será lido no congresso técnico 30 minutos antes da rodada inicial 

e a participação implicará em conhecimento e aceitação do mesmo, não cabendo recursos 

posteriores apenas baseados neste após o início da competição.  

12.4 – O diretor do torneio se reserva no direito de publicar fotos e vídeos realizados durante o 

evento, desde já ficam cientes os participantes e plateia que imagens e sons podem ser 

livremente veiculadas pelo organizador com o fito de divulgar o evento e promover o xadrez. 

12.5 – Cada atleta deverá apresentar documento de identificação (Documento com foto) antes 

de iniciado o evento.  

12.6 – Disposição geral: Demais assuntos aqui não descritos serão sanadas pela Federação Mato 

Grossense de xadrez.  

 

Opções de hotéis: 

* Hotel Delta - Café da manhã/Wifi/Garagem - 33361778 - 5,2 km do evento 

Quarto individual simples (ar + tv) - 90 reais. 

Quarto individual completo (ar + tv + frigobar + cama box) - 120 reais. 

Quarto duplo simples (ar + tv) - 135 reais. 

Quarto duplo completo (ar + tv + frigobar) - 175 reais. 

Quarto triplo simples (ar + tv) - 180 reais. 

Quarto triplo completo (ar + tv + frigobar) - 220 reais. 

* Hotel Kayabi - Café da manhã/Wifi/Garagem - 33361826 - 6,5 km do evento 



 
Quarto individual simples (ar + tv) - 95 reais. 

Quarto individual completo (ar + tv + frigobar + cama de casal) - 120 reais. 

Quarto duplo simples (ar + tv) - 150 reais. 

Quarto duplo completo (ar + tv + frigobar) - 170 reais. 

Quarto triplo simples (ar + tv) - 200 reais. 

Quarto triplo completo (ar + tv + frigobar) - 225 reais. 

* Hotel Fortaleza - Café da manhã/Wifi/Garagem - 33371251 - 2,3 km do evento 

Quarto individual (ar + tv) - 80 reais. 

Quarto duplo simples (ar + tv) - 120 reais. 

Quarto triplo simples (ar + tv) - 150 reais. 

* Sollares Hotel - Café da manhã/Wifi/Garagem - 33371253 - 750 metros do evento 

Quarto individual simples (ventilador + tv) - 60 reais. 

Quarto individual simples (ar + tv) - 90 reais. 

Quarto individual completo (ar + tv + frigobar) - 110 reais. 

Quarto duplo simples (ventilador + tv) - 90 reais. 

Quarto duplo simples (ar + tv) - 130 reais. 

Quarto duplo completo (ar + tv + frigobar) - 150 reais. 

Quarto triplo simples (ventilador + tv) - 110 reais. 

Quarto triplo simples (ar + tv) - 165 reais. 

Quarto triplo completo (ar + tv + frigobar) - 180 reais. 

Dúvidas e informações:  

Luiz Fernando de Moraes Campos Filho – (65) 993285115 – Organizador do Evento. 

Cleiton Santana – (65) 996627072 – Diretor do Evento. 


