
 

 

 

 

FASE CLASSIFICATÓRIA FESTIVAL 
PARANAENSE DE MENORES 2020 

CRUZEIRO DO OESTE – PR 
22 de fevereiro de 2020 

 
 A Seletiva Paranaense Menores, sub 8 anos, sub 10 anos, sub 12 anos, sub 

14 anos, sub 16 anos, sub 18,apoio da Federação de Xadrez do Paraná 

(FEXPAR),Associacao Atletica Banco do Brasil(AABB) e Diretoria de Esporte e 

Lazer/Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste. 

 Tem como objetivo promover a prática do xadrez, descobrir novos talentos 

e apurar os campeões de cada categoria para representar os municipios no 

Festival Paranaense de Menores no ano de 2020 

 

Local do evento:  

A.A.B.B Associacao Atletica Banco do Brasil 

AV.Santos Dumont – Cruzeiro do Oeste-Pr CEP:87400-000 

 

CATEGORIAS: 

“Sub08“ Masculino e Feminino (nascidos em 2012 ou depois) 
“Sub10” Masculino e Feminino (nascidos em 2010 e 2011) 
“Sub12” Masculino e Feminino (nascidos em 2008 e 2009)           
“Sub14” Masculino e Feminino (nascidos em 2006 e 2007) 
“Sub16” Masculino e Feminino (nascidos em 2004 e 2005) 
“Sub18” Masculino e Feminino (nascidos em 2002 e 2003) 

 

Sistema de jogo e número de rodadas: 

 

I – Com 2 (dois) jogadores: Schüring em turno e returno; 

 II – De 3 a 4 participantes: Schüring em turno único; 

 III – De 5 a 6 participantes: Schüring em turno único; 

IV – De 7 a 16 participantes: Sistema suíço em cinco rodadas; 

V – De 17 participantes em diante: Sistema suíço em seis rodadas. 



 

 

Tempo de Reflexão: 

Para relógios analógicos 20m / k.o. Para Relógios digitais  15m + 5 sec. /  K.O.  

 

Critérios de Desempate: 

a) Para o sistema schüring: 

1. Confronto direto; 

2. Maior número de vitórias; 

3. Sonnenborn-berger; 

4. Partida extra de xadrez relâmpago no sistema de morte súbita (5 min. x 4 

min.) onde as brancas tem a obrigação de vencer e o empate beneficia o 

jogador de peças pretas. 

b) Para o sistema suíço: 

1. Confronto direto; 

2. Milésimos Medianos (descartando apenas o pior resultado); 

3. Milésimos Totais; 

4. Maior número de vitórias; 

5. Partida extra de xadrez relâmpago no sistema de morte súbita (5 min. x 4 

min.) onde as brancas tem a obrigação de vencer e o empate beneficia o 

jogador de peças pretas. 

 

Diretor do Evento: AA.Rodrigo Fernandes Macedo 

Informações – (44) 999793225 (Rodrigo) -WhatsApp 

                        E-mail: rodrigo_macedo10@hotmail.com 
 
A Tolerância por atraso será de até 15 minutos do início da rodada. 

O jogador que faltar a uma rodada sem justificativa plausível, será eliminado da competição. 

Os jogadores devem trazer jogos de peças, tabuleiros e relógios 

de xadrez. 
 
PREMIAÇÃO 
Medalhas aos 3 primeiros de cada categoria. 

Vagas para os campeões de cada categoria (a cada 10 inscritos na categoria tera mais 
uma vaga)  no Festival Paranaense de Menores no ano de 2020 
  
 

INSCRIÇÕES: 

 

CLIQUE AQUI   

 
https://docs.google.com/forms/d/12jvHau8OI8mm4XOf8Sa-_JTkPGznFnUQd1zHX6okE6E/viewform 
 

valor de R$ 20,00 reais. 

https://docs.google.com/forms/d/12jvHau8OI8mm4XOf8Sa-_JTkPGznFnUQd1zHX6okE6E/viewform
https://docs.google.com/forms/d/12jvHau8OI8mm4XOf8Sa-_JTkPGznFnUQd1zHX6okE6E/viewform


 

 

 
 

CRONOGRAMA: 
22 de Fevereiro 

Sabado  

Confirmação de inscrição 
 das 12:30h às 13:30h 

Abertura, Cong. Técnico e 
Inicio  

14:00h 

 
Coordenador: AA. Rodrigo Fernandes Macedo   
     Arbitragem: Equipe a definir 

               
 
Alimentação: 
JG Restaurante  
Livre: 10 reais                          
Praça Sousa Naves  2250   tel: (44) 36764683   cel: (44) 9884-2838  
 

 


