
 
 

 
 
 



 
 
 

FESTIVAL PARANAENSE DE MENORES 
SUB 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18 

ABSOLUTO E FEMININO 
GRUPO WHATSAPP 
 
 FICHA DE INSCRIÇÃO. 

CHESS RESULTS 

  Data de realização: 13 a 15 de março 
OBJETIVOS: 
-Declarar os campeões paranaenses em suas respectivas categorias, no absoluto e feminino; 
-Apontar e apoiar os representantes do Paraná nos Brasileiros em suas respectivas categorias. 
-Contribuir para melhoria do nível técnico do xadrez paranaense; 
-Congregar a comunidade enxadrística paranaense, promovendo o intercâmbio cultural e social; 

 
Local: O evento seria disputado no moderno Ginásio de Esportes Max Rosenmann, em São 
José dos Pinhais. 

        
 

 

Localizado na Av. Rui Barbosa, 4997, Afonso Pena, São José dos Pinhais.  

Mapa aqui. 

https://chat.whatsapp.com/LOdMJHbQBAa8o2idjTm1zr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY60wA-1ZGafY_jEokn_JTpPVwjRzxQh-ASapF0i1CxTyU5g/viewform?usp=pp_url
http://chess-results.com/tnr519094.aspx?lan=10
https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Rui+Barbosa,+4997+-+Afonso+Pena,+S%C3%A3o+Jos%C3%A9+dos+Pinhais+-+PR,+83045-350/@-25.5089468,-49.1759436,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x94dcf0ef6b8af7a1:0x558b2573b30022c7!8m2!3d-25.5089517!4d-49.1737549


PARTICIPAÇÃO:  O  FESTIVAL  PARANAENSE  DE  MENORES  2020  é  um  evento  destinado  aos 
enxadristas  paranaenses  que  estejam  classificados  ou  indicados  pela  representação  de  clubes, 
instituições de ensino ou município. Não é necessário estar em dia com a anuidade CBX. 

o Infanto-Juvenil - sub 18 anos – nascidos a partir de 1º janeiro de 2002; 
o Cadetes - Sub 16 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2004; 
o Infantil - Sub 14 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2006; 
o Pré-Infantil - Sub 12 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2008; 
o Mirim - Sub 10 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2010; 
o Pré-Mirim - Sub 08 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2012. 
o Dente de leite - Sub 06 anos – nascidos a partir de 1º de janeiro de 2014. 

PREMIAÇÃO: 
Clássico:Troféus do 1º ao 3º lugar e medalhas do 4º ao 15º lugar de cada categoria. A 
premiação será entregue somente aos atletas presentes na cerimônia. Troféus as 
três melhores equipes que mais pontuarem conforme regulamento no masculino, 
feminino e geral. 
Blitz:  Troféu  para  o  1º e 2o lugares  e  medalhas  do  3º  ao  10º  lugar  de  cada  categoria.  Troféus  as 
três melhores equipes que mais pontuarem conforme regulamento no masculino, feminino e geral. 

 
INFORMAÇÕES E CONTATO: sjpchess@gmail.com ou (41)99946-9520 ou (41)997975601 

 
PROGRAMAÇÃO: 

DATA DIA MANHÃ TARDE NOITE 

13/03/2020 SEXTA LIVRE 
Abertura, Congresso 
Técnico e 1a Rodada 

15h30 

2a Rodada       
19h30 

14/03/2020 SÁBADO 
3a Rodada    

9h 
4a Rodada                 

14h 
Paranaense de Blitz                   

18h30 

15/03/2020 DOMINGO 
5a Rodada    

9h 
6a Rodada                  

13h 
Encerramento e 
Premiação 16h 

 

TAXAS E DATAS LIMITES PARA INSCRIÇÃO 

  EVENTO Até 08/mar até10/mar após 10/mar 

1 INSCRIÇÃO - CLÁSSICO (STD) 
R$ 100,00         

CF - R$80,00 
R$ 130,00         

CF - R$100,00 
R$ 150,00         

CF - R$130,00 

2 INSCRIÇÃO - BLITZ (BTZ) 
R$ 60,00         

CF - R$50,00 
R$ 80,00         

CF - R$60,00 
R$ 100,00         

CF - R$80,00 

As inscrições são pessoais e intransferíveis. Qualquer necessidade de reembolso será 
retido uma taxa administrativa de R$ 50,00. 

Não será aceito comprovante de depósito efetuado por meio de envelope. 

CF = CLUBE FILIADO (preço diferenciado) 

PROCEDIMENTO PARA INSCRIÇÃO: 
A    inscrição    será    realizada    EXCLUSIVAMENTE    mediante    preenchimento    do    formulário 
disponibilizado  na  página  da  FEXPAR,  e  somente  será  homologada  e  inserida  no  programa  
de emparceiramento após a comprovação de pagamento. Clique aqui! 
As  formas  de  pagamento  disponíveis  são  Depósito  ou  Transferência  Bancária  para  conta  da 
FEXPAR (Bancos disponíveis abaixo). 

Contas: Banco Itaú                                                        Banco Caixa
 

Agência 3721 
Conta Corrente 25.740-4 

 

Dados da FEXPAR para DOC/TED: 

Agência 1316 
Operação 003 
Conta Corrente 2566–1

mailto:sjpchess@gmail.com%20ou%20(41)99946-9520%20ou%20(41)997975601
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTPVRA2TuShavTpIy-GajNRF5OfHe0z_ovuSKz3M7z0MHe4w/viewform?usp=pp_url


Razão Social:                FEDERACAO DE XADREZ DO PARANA 

FEXPAR CNPJ:                              01.877.393/0001-89 

Após  o  depósito,  envie  o  comprovante  para  o  email sjpchess@gmail.com ou Whatsapp para 
99469520 
 

TEMPO DE W.O. 

O tempo de W.O. será de 30 minutos após iniciar a rodada. 

 
PROIBIÇÃO DO PORTE DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE COMUNICAÇÃO 
Vedado  o  uso/porte  de  celular  ou  de  qualquer  outro  aparelho  eletrônico  de  
comunicação  no salão de jogos. Os infratores serão penalizados com a perda da partida. 

 
COMITÊ DE APELAÇÃO 
Este será formado durante a Congresso Técnico e será composto por presidente, dois 
membros titulares e dois suplentes. Será acatado o recurso apresentado à Organização no 
prazo máximo de 15  minutos  após  o  encerramento  da  última  partida  da  rodada  que  
gerou  o  fato  e  mediante  o pagamento da taxa de R$ 150,00 e preenchimento de formulário 
de recurso/apelação. 

 
MATERIAL 
Tragam os relógios digitais! Haverá jogos de peças disponíveis em todas as mesas! 

 
Sistema e ritmo de jogo: 
Conforme orientações estabelecidas em regulamento da Federação de Xadrez do Paraná 

 
RESULTADOS, FOTOS E DIREITO DE IMAGEM 
O  site  oficial  do  evento  é  www.fexpar.com.br  e  seus  canais  de  comunicação,  onde  serão 
divulgados  os  resultados  e  fotos  do  evento.  O  participante  ou  responsável  autoriza  o  uso  de 
imagem  de  forma  gratuita,  a  título  de  divulgação  em  material  impresso  ou  digital  em  caráter 
informativo. 

 
Hospedagem 
No  próprio  Ginásio  de  Esportes,  a  organização  do  evento  disponibilizará  ALOJAMENTO  com 
colchões a preços acessíveis aos participantes. (R$ 40,00 com colchão, R$ 30,00 sem colchão) para 
todo período. 100 vagas. Os demais serão alojados no CE Afonso Pena.  
A reserva no alojamento será efetuada por ordem de solicitação e mediante envio de lista com nome 
completo daqueles que irão utilizar e comprovante de pagamento para sjpchess@gmail.com. 

 
HOTEL STRADIOTTO 
BR. 376 KM 10,5 N°1488 - CEP. 83.010.500 – CENTRO - SAO JOSÉ DOS PINHAIS 
(041)3282-4719 - GISLAINE DRESSENO.Preços praticados com a senha XADREZ. 
Em Negociação 
 
RESTAURANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
Restaurante irá oferecer refeições com preços diferenciados aos participantes do evento. Senha 
Xadrez. Café da manhã (R$ 7,00) Almoço e Janta a R$ 11,00 até 12 anos, R$ 13,00 acima de 12 anos 
ou R$ 31,90 o KG. Reservar antecipadamente diretamente com o Leo (41)99831-0145. 
 

mailto:sjpchess@gmail.com
http://www.fexpar.com.br/
mailto:sjpchess@gmail.com


 
Sobre a cidade: 
São José dos Pinhais está situada ao leste do estado do Paraná (região Sul do Brasil), na região 
metropolitana de Curitiba, a uma altitude média de 900m acima do nível do mar. A cidade está 
localizada em uma área de manancial (reserva de água para abastecimento), e possui 264.210 
habitantes (IBGE). São José dos Pinhais faz parte do ecossistema conhecido como Floresta das 
Araucárias, um dos componentes da mata Atlântica. 

 

Distâncias do Ginásio Poliesportivo Max Rosenmann / Afonso Pena 

Aeroporto Internacional Afonso Pena – São José dos Pinhais/PR 11,6 km 

Distância até a rodoviária de Curitiba 15 km 

Distância até o hospital de referência mais próximo 10 km 

Araucária 34 km 
Curitiba 16 km 
Campo Largo 54 km 
Campo Mourão 482 km 
Cascavel 524 km 
Castro 186 km 
Guarapuava 281 km 
Foz do Iguaçu 661 km 

 

Londrina 414 km 
Manoel Ribas 362 km 
Maringá 451 km 
Paranaguá 79 km 
Pinhais 12 km 
Piraí do Sul 224 km 
Ponta Grossa 141 km 
Siqueira Campos 338 km 

Será solicitado para que tragam relógios. 
O Clube de Xadrez de São José dos Pinhais irá disponibilizar jogos de peças e tabuleiros, além 50 
relógios. Será colocado xadrez gigante e bancas para vendas de produtos. 

T oda arrecadação oriunda das inscrições, retirando os custos do evento, será destinada ao apoio 

(inscrições, hospedagem, transporte e alimentação) dos atletas de SJP em outras competições. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Saiba mais e confira o vídeo Institucional da nossa cidade. 
 

Promoção: 

FEXPAR – Federação de Xadrez do Paraná 
 

Organizador Local: 

Equipe de Organização de eventos da Secretaria Municipal de São José dos Pinhais 
 
 

Apoio: 

Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais SEMEL - 

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer SEMED - 

Secretaria Municipal de Educação  

CXSJP - Clube de Xadrez de São José dos Pinhais 


