
FEDERAÇÃO DE XADREZ DO PARANÁ - FEXPAR
Declarada de Utilidade Pública Estadual - Lei 12437 de 13 de janeiro de 1999

Filiada à Confederação Brasileira de Xadrez
Rua Almirante Barroso 142, São Francisco

CEP 80510-240 Curitiba – PR

Festival Nacional da Juventude – FENAJ 2011
Campeonatos Brasileiros de Xadrez - Sub 16 e 18 anos Absoluto e Feminino

FOZ DO IGUAÇU-PR, 10, 11 e 12 de junho de 2011.

Local do evento: 

Av. Trancredo Neves, 222 (vila ‘A’) – Centro – Foz do Iguaçu – PR.

EVENTO VÁLIDO PARA CÁLCULO DE RATING FIDE
120 minutos para cada Jogador

Suíço em 06 (seis) rodadas

Objetivo: apontar os campeões brasileiros Sub 16 e Sub 18 anos, que representarão o Brasil 
nos  campeonatos  Mundial  e  Pan-americano  promovido  pela  Federação  Internacional  de 
Xadrez.

Participação: aberta a todos os jogadores devidamente cadastrados na CBX, que estiverem 
dentro da categoria estabelecida e que procederem aos requisitos de inscrição.

Categorias:

Sub 18 anos – nascidos a partir de 1º. de janeiro de 1993 

Sub 16 anos – nascidos a partir de 1º. de janeiro de 1995

Programação:
Data Dia da Semana Horário Histórico

10/06/11 6ª. feira até as 12:00h Homologação das Inscrições
10/06/11 6ª. feira 13:00h Cerimônia de Abertura e 1ª. Rodada
10/06/11 6ª. feira 19:30h 2ª. Rodada
11/06/11 sábado 09:00h 3ª. Rodada
11/06/11 sábado 15:00h 4ª. Rodada
12/06/11 domingo 08:30h 5ª. Rodada
12/06/11 domingo 14:00h 6ª. Rodada
12/06/11 domingo 18:30h Premiação e Encerramento



Número de Rodadas, Sistema e ritmo de jogo:

06 rodadas pelo sistema suíço.
120 minutos nocaute para cada jogador, por partida.

Critérios de Desempate:
I - Milésimos Medianos;
II - Milésimos Totais;
III - Sonneborn-Berger
IV - Progressivo;
V - Maior Número de Vitórias, e;
VI - Confronto Direto.

   
Premiação:

Troféus para  os  03  (três)  primeiros  colocados  em  cada  categoria/naipe  e 
medalhas do 4º ao 10º colocado.

Data limite para as inscrições:

As inscrições deverão ser realizadas até o dia 07 de junho e serão encerradas as 23h:59min 
deste mesmo dia, inclusive para jogadores oficiais. Estas inscrições passarão por processo de 
homologação pela organização até a data de início do evento, de forma a garantir que todos 
os participantes preencham as condições regulamentares.

Taxa de Inscrição para participação nos campeonatos:

R$ 75,00 (Setenta e Cinco Reais) por participante, inclusive campeões brasileiros e estaduais,
a ser recolhida mediante depósito bancário em conta corrente, em nome da  Federação de 
Xadrez do Paraná – FEXPAR a serem depositados no Banco Itaú agência 3721 e conta 
corrente 25740-4. (Guarde o comprovante de depósito)

Obs.: Depósitos em caixas eletrônicos não serão aceitos.

Encaminhar a ficha de inscrição (anexo) e comprovante bancário (digitalizado) para o e-mail 

do evento:  fenajfoz2011@fexpar.com.br -  Telefone de contato:  (45)-9908-8182 / 9116-
1803 – Prof. Pedro M. Caetano.

Nota Importante:
Se o jogador não tem registro anterior no sistema CBX, ele deverá ser previamente registrado 
através do site CBX – a validação desse registro demora cerca de três dias úteis – somente 
após constar do registro é que o boleto bancário poderá ser emitido através do site – Assim, 
se você estiver nessa situação, faça o registro antecipado (ele é gratuito) para que haja tempo 
hábil para emitir o boleto e pagá-lo no banco.

Condições  para  os  Campeões  Brasileiros  e  Estaduais das  respectivas  categorias 
(jogadores oficiais):

Hospedagem  e  alimentação (café  da  manhã  +  almoço  +  jantar),  num  total  de  2  diárias 
completas por participante, preferencialmente nos hotéis conveniados (Hotel  Sun ou Hotel 
Luz). No caso dos campeões estaduais, a oferta é válida para os campeonatos estaduais 
registrados no calendário CBX 2011 e cujas respectivas Federações informem os resultados 
oficiais à organização até a data de 31 de maio de 2011. 

mailto:torneio@fexpar.com.br


Procedimentos para reserva de HOTEL – Jogadores OFICIAIS:

Os  Jogadores  Oficiais  deverão  enviar  e-mail  para  a  organização  até  as 
23h:59min do dia 31 de maio de 2011, solicitando a reserva da hospedagem. 
Após este prazo os enxadristas perderão o direito a esse benefício. Os mesmos 
ficarão em quartos duplos ou triplos, separados por sexo. A alimentação será 
oferecida no restaurante oficial do evento. 

Condições de hospedagem e alimentação para (jogadores extras) e acompanhantes:

A organização coloca a disposição dos participantes e acompanhantes, em geral, as 
acomodações  do  Sun  Hotel (45)3528-0201  site:(http://www.sunhotel.com.br)  e-mail  para 
reservas: reserva@sunhotel.com.br /reservas@sunhotel.com.br e ...
do  Luz  Hotel site:  (  http://www.luzhotel.com.br/port/luz.htm )  e-mail  para  reservas: 
luzhotel@luzhotel.com.br/  reservas@luzhotel.com.br  ambos  padrão  4  estrelas,  até  o 
preenchimento de suas vagas (lembrar que as reservas deverão ser feitas com antecedência). 

TABELA DE PREÇOS PROMOCIONAIS PARA OS PARTICIPANTES DO BRASILEIRO DE XADREZ 
SUN HOTEL e LUZ HOTEL

TARIFÁRIO PROMOCIONAL
TARIFÁRIO BALCÃO Tarifário Especial para Campeonato de Xadrez 

Apto Single/Individual  R$ 200,00  Apto Single/Individual    R$   79,00
Apto Duplo/Casal         R$ 300,00 Apto Duplo/Casal              R$  109,00
Apto Triplo                   R$ 400,00    Apto Triplo                        R$  139,00
Apto Quádruplo            R$ 500,00  Apto Quádruplo                 R$  169,00

RESERVAS PROMOCIONAIS E COM EXCLUSIVIDADE 
Até 25 de maio de 2011. 

DISTÂNCIA DO HOTEL SUN AO 
LOCAL DE JOGOS: 4 quadras...
Mesma Avenida,  sentido  Itaipu,  ao 
lado do Viaduto.

Julia Bugay
Sun Hotel
Departamento Administrativo
Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 3485
CEP 85.864-000 - Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil

 (45) 4053-9485  (45) 3025.2826
Sun Hotel: reserva@sunhotel.com.br / reservas@sunhotel.com.br ou site  http://www.sunhotel.com.br.

Por gentileza, ao entrar em contato com o Hotel, cite que a hospedagem 
é para facilitar a participação no Campeonato Brasileiro de Xadrez. 

Atenção:
A direção do Hotel Sun e Luz solicitam que as reservas sejam efetuadas até 25/05, 
lembrando que por ser feriado de aniversário de Foz, haverá muita procura na data do 
evento,  dificultando  a  promoção  de  preços  realizada  para  os 
competidores/acompanhantes e diminuindo o número de Apartamentos vagos. Outros 
Hotéis poderão ser oferecidos, caso necessário. A alimentação será oferecida no restaurante 
oficial do evento a preços acessíveis.

ALOJAMENTO SIMPLES

A  Organização  do  evento  também  disponibilizará  aos  participantes,  alojamento 
alternativo, em um conceituado Colégio de Foz do Iguaçu. Os jogadores e acompanhantes 
que optarem por este alojamento deverão trazer roupa de cama, banho e material de higiene, 

http://www.luzhotel.com.br/port/luz.htm
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além de pagar uma taxa de R$ 20,00 (para todo o período), que inclui café da manhã, aluguel 
de colchões e segurança. Esta opção de alojamento deverá ser solicitada até o dia 31 de 
maio de 2011 impreterivelmente. A reserva será efetuada após depósito bancário e envio do 
mesmo, digitalizado. (Guarde o comprovante de depósito)

Diretor do evento:

AF Pedro de Mendonça Caetano – Vice-Presidente da FEXPAR

Promoção:
CBX – Confederação Brasileira de Xadrez

Organização e Apoio:

FEXPAR – Federação de Xadrez do Paraná 
Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu
SMEL – Secretaria de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu
NRE – Núcleo Regional de Educação de Foz do Iguaçu
Clube de Xadrez de Foz do Iguaçu
SESC – Foz do Iguaçu

Cobertura do Evento:
www.fexpar.com.br    e    www.xadrezfoz.blogspot.com

Sobre a Cidade de Foz do Iguaçu
A cidade de Foz do Iguaçu está localizada no Oeste do Paraná, distando cerca de 650 

km da capital do Estado, Curitiba. 
Ela se constitui em um dos principais pontos turísticos do Brasil, com destaque especial 

para a maior hidroelétrica do mundo e as belezas das Cataratas do Iguaçu, além de infra-
estrutura para atender todos os povos.

Foz do Iguaçu é servida por linhas de ônibus interestadual regular, que a interligam 
com as principais cidades da região sul e sudeste. O aeroporto internacional de Foz do Iguaçu 
está situado a cerca de 10 km do centro da cidade e permite acesso regular aos principais 
aeroportos do país,  com vôos regulares ofertados pelas principais companhias aéreas do 
país. 

Existe linha de ônibus interligando o aeroporto com o centro da cidade e a rodoviária 
em horários regulares.

A 5 km do centro de Foz do Iguaçu, do outro lado do Rio Paraná, está Ciudad del Este 
no Paraguai, onde se encontra um dos maiores centros comerciais da América do Sul, com 
milhares  de  lojas  de  eletroeletrônicos,  brinquedos,  roupas  e  bebidas,  importados  dos 
principais pólos produtores da Ásia, Europa e América do Norte.

Em outra direção, a 10 km do centro de Foz do Iguaçu, está Puerto Iguazú (Província 
de Misiones, Argentina), situado no extremo nordeste da Argentina. A cidade oferece varias 
atrações turísticas: Cataratas de Iguazú, Parque Nacional Iguazú, passeio pela margem do 
Rio  Iguazú,  Ilha  de  San Martin,  passeio  Luna Llena,  sendero  Macuco,  circuito  Yacaratiá, 
Casino Iguazú, Safári Fotográfico. Opções de compras em Puerto Iguazú incluem produtos 
comestíveis,  pedras  preciosas  e  semipreciosas,  roupas,  agasalhos,  lãs,  couros  e  as 
novidades comercializadas em Buenos Aires.

Outras informações sobre as belezas de Foz do Iguaçu e região estão disponíveis em: 
http://www.airpano.ru/files/brasil/iguasu/iguasu_eng.html (Panorâmica das Cataratas)
http://www.youtube.com/watch?v=NtCr4ANXI6Q
http://www.youtube.com/watch?v=bOp0pj_uL2k&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=qNhQqK6URQo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QWdkPRqWX-w&feature=fvwrel (Fotos cidade)
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Ficha de Inscrição

Festival Nacional da Juventude -  FENAJ 2011
Campeonato Brasileiro de XADREZ 

Foz do Iguaçu-PR, 10 a 12 de junho de 2011 

Nome completo:

Data de Nascimento:

Cidade de Residência:

e-mail: 

Telefone Res.:                                             Celular:

Nome e Telefone do acompanhante Responsável no evento:

Rating ___________e Número de cadastro na CBX: ______________

Rating ___________e Número de cadastro na FEXPAR: ___________

Rating ___________e Número de cadastro na FIDE: ______________

Inscrição para o:

sub(        ) Absoluto sub(        ) Feminino

Contatos:   e-mail oficial do evento: fenajfoz2011@fexpar.com.br
                      Telefones:  (45) - 9908-8182 Prof Pedro  

  (45) - 9116-1803       “

Favor enviar esta ficha de inscrição ao e-mail do evento.

mailto:fenajfoz2011@fexpar.com.br

