
XADREZ - FOZ DO IGUAÇU-PR 

 
 

16, 17 e 18 de junho de 2017 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 
 

(International Rating Tournament) 
 

Foz do Iguaçu-PR, de 16 a 18 de junho de 2017. 
 

Valendo Rating FIDE, CBX e FEXPAR 
 

Sistema Suíço em 6 RODADAS 
 

Tempo de Reflexão: 1h:30min + 30s por lance ou 02 horas K.O. 
 

A competição será regida pelas Leis do Xadrez da FIDE. 

        ARBITRAGEM e ORGANIZAÇÃO: AI Pedro M. Caetano e equipe 

Objetivo: Movimentar o Rating da Federação Internacional de Xadrez e da Confederação 
Brasileira de Xadrez, promover o esporte e proporcionar a confraternização entre os 
enxadristas.  

Será proibido no local de jogos o porte de eletrônicos (celulares e outros aparelhos de 
comunicação) durante as rodadas. O infrator desta regra perderá a partida. 

Será vedada a reinvindicação de empate com base no Apêndice G da Lei do Xadrez. 

LOCAL DO EVENTO: 

SESC-FOZ  - Av. Tancredo Neves, 222 Vila – “A”  

                             F I C H A   D E   I N S C R I Ç Ã O   

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeimGs2oh8mMIKtb5zx6EUkp_X9FsnNDArewT31WoNcNDKy0A/viewform


PREMIAÇÃO em efetivo R$ 2.000,00 de acordo com a tabela: 

CLASSIFICAÇÃO PRÊMIO EM R$ TROFÉU / MEDALHA 

CAMPEÃO 500,00 Troféu 
VICE-CAMPEÃO 350,00 Troféu 

3º LUGAR 250,00 Troféu 

4º LUGAR 200,00 Medalha 
5º LUGAR 150,00 Medalha 
6º LUGAR  100,00 Medalha 

7º LUGAR 75,00 Medalha 

Melhor Sem FIDE 100,00 Medalha 

Melhor Veterano (+60) 100,00 Medalha 

Melhor Feminino 100,00 Medalha 

Melhor Sub 20 anos Masc. 75,00 Medalha 

OBS.:  A premiação não será dividida nem cumulativa, portanto, será distribuída de  
acordo com a classificação final dos enxadristas. 

 

PROGRAMAÇÃO: 

Data Horário (h) Histórico 
16/06 (sexta – feira) 10h:00 as 12h:30min Confirmação das inscrições 

16/06 (sexta – feira)  13h:00 min abertura e 1ª rodada 

16/06 (sexta – feira) 18h:30 min 2ª rodada 

17/06 (Sábado) 09h:00 min 3ª rodada 

17/06 (Sábado) 14h:00 min 4ª rodada 

18/06 (Domingo 09h:00 min 5ª rodada 

18/06 (Domingo 14h:00 min 6ª rodada 

18/06 (Domingo) Após o término da 
última rodada... 

Premiação e encerramento 

Haverá a opção de Bye ausente na 1ª rodada (0,5 ponto). Os que desejarem, 
favor informar por e-mail junto com envio de comprovante da inscrição. 

O jogador que chegar atrasado mais de 60min (SESSENTA MINUTOS) do início da 
rodada perderá a partida e se não apresentar justificativa plausível antes do término da 
rodada em questão, será excluído da competição, a tolerância será de apenas sessenta 
minutos. 

INSCRIÇÕES: Por motivo de organização, as inscrições para a participação no evento vão 
até (quarta-feira) dia 14 de junho de 2017, no valor de R$ 80,00 (oitenta reais). Inscrições 
realizadas após o dia 14 e até o dia da competição terão acréscimos de 20%. Os 
participantes deverão enviar por e-mail ao organizador do evento Prof. Pedro Caetano 
profpedroxadrez@gmail.com cópia do comprovante de pagamento efetuado por depósito 
bancário, até às 23h59min do dia 14/06/17. O pagamento da taxa de inscrição deve ser 
feito mediante depósito bancário em nome de Pedro de Mendonça Caetano, Banco do 
Brasil – agência 0140-6 conta corrente 612.392-9.  
 Todos os jogadores deverão preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO com seus dados 
para efetivação da inscrição. 
 Só será confirmada a inscrição de jogadores que estiverem em dia com o Cadastro 
da CBX. Para consulta entre no site: www.cbx.org.br 

Após a homologação das inscrições os nomes dos jogadores serão publicados no 
Chess-Results que será a fonte oficial da lista de jogadores, dos emparceiramentos e 
resultados. As fotos e demais informações no site: www.xadrezfoz.blogspot.com 

Ao realizar sua inscrição você estará concordando com os termos deste 
Folder/Regulamento. 

mailto:profpedroxadrez@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeimGs2oh8mMIKtb5zx6EUkp_X9FsnNDArewT31WoNcNDKy0A/viewform
http://www.cbx.org.br/
http://www.xadrezfoz.blogspot.com/


DESEMPATES: 
Os desempates na classificação final serão decididos pelos seguintes critérios: 

  
a) - Confronto Direto 
  
b) - Milésimos (com corte do pior resultado) 
 
c) - Milésimos Totais 
 
d) - Sonnenborn-Berger 
 
e) - Maior Número de Vitórias 
 

COMITÊ DE APELAÇÃO 
O Comitê de Apelação será constituído pelo Presidente, dois membros Titulares e 

dois suplentes, que serão eleitos no congresso técnico do evento. 
 

RECURSOS 
Qualquer reclamação quanto às decisões dos árbitros deverá ser feita por escrito e 

entregue ao árbitro principal, no prazo máximo de uma hora do ocorrido. Para tanto, 
deverá ser recolhido pelo Comitê de Apelação, taxa no valor de R$ 200,00 que poderá ser 
devolvido ao reclamante, se for decidido que o mesmo tem razão no caso. 

A inscrição no evento implica plena aceitação deste regulamento.   

OBRIGAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUANTO A MATERIAL 

Os participantes deverão trazer relógio de xadrez e jogos de peças (deverá ser 
apresentado em cada partida pelo condutor das peças brancas), bem como caneta (tinta 
azul ou preta) para as anotações. 

 
HOSPEDAGEM 

 
Hotéis de acordo com sua preferência: www.booking.com ou   www.decolar.com

 
ALOJAMENTO  

A Organização do evento também disponibilizará aos participantes, alojamento 
alternativo, em uma conceituada Escola de Foz do Iguaçu. Os jogadores e acompanhantes 
que optarem por este alojamento deverão trazer roupa de cama, banho e material de 
higiene pessoal, além de pagar uma taxa de R$ 30,00 por todo o período, que será 
revertido em: aluguel e transporte de colchões, serviço de segurança, limpeza, etc.  
 
RESERVAS:  profpedroxadrez@gmail.com ou (45) 99908-8182 com antecedência. 

 
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 Itaipu Binacional, a maior Hidroelétrica do Mundo e as belezas das 
Cataratas do Iguaçu, além de infraestrutura 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.  

http://www.booking.com/
https://www.decolar.com/search/Hotel/3072/2017-06-16/2017-06-18/2?from=SB#sorting=best_selling_descending&page=1&view=list
mailto:profpedroxadrez@gmail.com


 
PROF. PEDRO CAETANO 

Organizador do Evento 
Contatos:   profpedroxadrez@gmail.com   

 -  (45) 99908-8182 
 

Maiores informações: 
www.fexpar.com.br 

www.xadrezfoz.blogspot.com 
 

LOCALIZAÇÃO DO EVENTO: 
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