
                                                                                      

CAMPEONATO 
PARANAENSE  
JUVENIL DE XADREZ  
DE 2010 - FINAL 
 

CATEGORIA SUB-20 – ABSOLUTO E FEMININO  
Paranavaí, 15 e 16 de Maio de 2010. 
 
PROMOÇÃO: O Campeonato Paranaense Juvenil de Xadrez (Até 20 anos), 
categorias ABSOLUTO e FEMININO é prova oficial da Federação de Xadrez 
do Paraná – FEXPAR. 
 
OBJETIVO: Apontar os Campeões Paranaenses das respectivas categorias. 
 
PARTICIPAÇÃO: Aberta a todos os enxadristas que preencham os requisitos 
exigidos, e atendam as disposições gerais e específicas do Regulamento de 
Competições da Federação de Xadrez do Paraná-(FEXPAR), estejam em dia 
com seu cadastro pessoal junto à CBX, e inscrevam-se no prazo estabelecido. 
 
CATEGORIAS EM DISPUTA: Absoluto e Feminino, para nascidos a partir de 
01 de Janeiro de 1990. 
 
LOCAL DO EVENTO: Fundação de Esportes de Paranavaí, localizada à Rua 
Miljutin Cojej, esquina com Av.Heitor Alencar Furtado. 
 
CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO: 
Dia 15/05/2010 – SABADO –  Até 09:00Horas – Confirmação das inscrições  
     09:30Horas – Congresso Técnico/Abertura 
     10:00Horas – 1ª rodada 
     14:30Horas – 2ª rodada 
      17:00Horas – 3ª rodada 
Dia 16/05/2010 – DOMINGO -  09:00Horas – 4ª rodada 
     13:00Horas – 5ª rodada 
     15:30Horas – 6ª rodada 
     -Premiação e Encerramento -  
 
SISTEMA DE DISOUTA, RITMO DE JOGO e CRITÉRIOS DE DESEMPATE: 
- O sistema de disputa da competição e o número de rodadas de cada 
campeonato obedecerão aos seguintes critérios: 
I - com 2 jogadores, match de seis partidas; 
II - com 3 ou 4 jogadores, Sistema Schuring em turno e returno; 
III - com 5 ou 6 jogadores, sistema Schuring em turno único; 
IV - com 7 ou 8 jogadores – Adaptação da programação para realização de 7 
rodadas pelo Sistema Schuring, com turno único; 
V - com 9 ou mais jogadores, sistema suíço em 6 rodadas;. 
- O ritmo de jogo obedecerá ao tempo de 61 minutos (01h01min) nocaute para 
cada jogador, por partida. 
- Os empates na classificação final serão decididos pelos seguintes critérios: 
a) Para o sistema Suíço: 
I   - Bucholz medianos; 



II  - Bucholz; 
III - Pontuação Progressiva Acumulada; 
IV - Número de vitórias; 
V  - Confronto direto 
VI - Melhor aproveitamento percentual com as peças negras. 
b) Para o sistema Schuring: 
I   - Sonneborn-Berger; 
II  - Número de vitórias; 
III - Confronto Direto 
IV - Melhor pontuação com as peças negras. 
Serão obedecidos os regulamentos da Federação Internacional de Xadrez 
(FIDE), onde forem aplicáveis. 
 
INSCRIÇÕES: As inscrições serão recebidas até a quinta-feira, dia 13 de maio 
de 2010, e poderão ser feitas por telefone ou email, com os interessados 
informando os dados necessários de acordo com a ficha de inscrição constante 
deste folder. 
-Os pagamentos poderão ser feitos por ocasião da confirmação da inscrição, 
no sábado, 15. 
-São condições para a efetivação da inscrição: 
a) Preencher os requisitos constantes no regulamento da competição, da 
Federação de Xadrez do Paraná (FEXPAR), www.fexpar.com.br; 
b) Estar em dia com a taxa de cadastro de enxadrista CBX referente a 2010; 
c) Recolher a taxa de inscrição da competição no valor de R$ 50,00; 
d) Preencher a ficha de cadastro FEXPAR. 
 
OBRIGAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUANTO A MATERIAL: Os 
participantes são responsáveis pelo material de jogo que deverá ser 
apresentado (Tabuleiro, peças e relógio), em cada partida, pelo condutor das 
peças brancas. 
-Os organizadores possuem 25 conjuntos de relógios e material de jogo 
disponíveis para uso na competição. 
 
PREMIAÇÃO: Troféus para 1º, 2º e 3º colocados e medalhas até o 10º 
colocado. 
 
HOSPEDAGEM - A organização do evento disponibilizará alojamento em escola 
próxima ao local de jogos, ao custo único de R$10,00 por pessoa. 
-A cidade possui rede hoteleira com boa capacidade de alocação, com preços a partir 
de R$25,00 a diária. 
 
ALIMENTAÇÃO – A cidade possui boa capacidade de atendimento na área, com 
preços variáveis, a partir de R$3,00 a refeição. 
 
ENDEREÇOS PARA CONTATO – 
-José de Arimatéia Tavares – 44-34231659/30453305 
-William Jorge Froes Yano – 99840766 
Emails: teiaparanavai@yahoo.com.br 
              williamyano@gmail.com 
 
REALIZAÇÃO:  FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ 
   FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE PARANAVAÍ 
   CLUBE DE XADREZ DE PARANAVAÍ 
   PARANAVAI XADREZ CLUBE 

mailto:teiaparanavai@yahoo.com.br
mailto:williamyano@gmail.com


FICHA DE INSCRIÇÃO 
 
CAMPEONATO PARANAENSE JUVENIL DE XADREZ DE 2010 
Paranavaí, 14 a 16 de Maio de 2010. 
 
Nome completo:                  - 
 
Data de Nascimento:                 - 
 
Cidade de Residência :                 -     
 
e-mail:                   - 
 
Telefone Residencial:                                     Celular:             - 
 
Número de cadastro na CBX:    - 
 
Número de cadastro na FEXPAR:   - 
 
Número de cadastro na FIDE:    - 
 
CATEGORIA A DISPUTAR:               (  ) Absoluto                          (  ) Feminino 
 
 
ENDEREÇOS PARA CONTATO – 
-José de Arimatéia Tavares – 44-34231659/30453305 
-William Jorge Froes Yano – 
Emails: teiaparanavai@yahoo.com.br 
              williamyano@gmail.com. 
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