
De 25 de fevereiro a 02 de março de 2021

Apresentação
De 25 de fevereiro a 02 de março Foz do Iguaçu será a capital Binacional de xadrez, durante

o II Festival de Xadrez Itaipu Binacional que acontece na Tríplice Fronteira. O evento engloba os
Painéis de discussão com a temática Xadrez e o impacto da internet; Torneio de Xadrez Escolar;
Simultânea Binacional; Torneio Aberto relâmpago; Torneio Aberto Rápido, Torneio para deficientes
visuais todos através de plataformas digitais.

Objetivos:
Divulgar  o  Xadrez  em  suas  expressões  educacionais,  culturais,  competitivas,  artísticas  e
socializantes  através  de  eventos  de  qualidade  que  propiciem  o  aprimoramento  técnico  de
enxadristas, professores, treinadores e árbitros. 

Realizar  painéis,  capacitando  100  professores  e  ou  treinadores  de  xadrez  para  a
multiplicação do conhecimento enxadrístico e sua aplicação nas escolas públicas e privadas.
Atrair vários jovens para, através de assistência às atividades competitivas e motivadoras,
torneios  escolares,  exibições  simultâneas,  palestras,  pelas  plataformas  digitais  ou  pelas
mídias sociais, motivá-los a conhecer e se aprimorar no xadrez. 
Divulgar  através  das  mídias  sociais  a  milhares  de  amantes  do  xadrez  de  as  diversas
atividades enxadrísticas realizadas no Paraná.
Oportunizar aos enxadristas deficientes visuais um desafio binacional, qualificando-os para
as competições internacionais de 2021.
Ampliar o ensino de Xadrez Escolar na cidade de Foz do Iguaçu tornando-a um exemplo e
um polo de desenvolvimento do Esporte.



Cronograma
Quinta-feira - 25 de fevereiro 2021
09h30min Torneio de xadrez relâmpago Prêmio Ciudad Del Este INSCRIÇÃO
15h00min Torneio de xadrez relâmpago Cidade de Foz do Iguaçu INSCRIÇÃO
19h00min Torneio de Xadrez Itaipu Energia Além da Visão – Dv  1a rodada 
Sexta-feira - 26 de fevereiro de 2021
09h00 min Painéis de discussão com a temática Xadrez e o impacto da 
internet

INSCRIÇÃO

15h00min Torneio de xadrez relâmpago Prêmio Cataratas do Iguaçu INSCRIÇÃO
19h00 Torneio de Xadrez Itaipu Energia Além da Visão – Dv  2a Rodada
Sábado - 27 de fevereiro de 2021
09h00min Torneio de Xadrez Escolar SESC online
19h00min Torneio de Xadrez Itaipu Energia Além da Visão – Dv  3a rodada 

INSCRIÇÃO

Domingo - 28 de fevereiro de 2021
10h00min Torneio de Xadrez suiço rápido Grande Prêmio Itaipu Binacional INSCRIÇÃO
19h00min Torneio de Xadrez Itaipu Energia Além da Visão – Dv  4a rodada 
Segunda-feira - 01 de março de 2021
14h00min Desafio Binacional Simultâneas GM Axel Bachmann Vs 20 
estudantes brasileiros e,
GM Krikor Mektahian vs 20 estudantes paraguaios.
19h00min Torneio de Xadrez Itaipu Energia Além da Visão – Dv   5a rodada 
Terça-feira - 02 de Março de 2021
19h00min Torneio de Xadrez Itaipu Energia Além da Visão – Dv  6ª rodada
Encerramento – Premiação simbólica (os prêmios seguem aos domicílios 
dos vencedores

Eventos

Torneio de xadrez relâmpago Prêmio Ciudad Del Este
Objetivo desenvolver o xadrez em Foz do Iguaçu.
Participação aberto a todos os enxadristas interessados
Local plataforma chess.com
Tempo de reflexão 3’+1”
Dia Quinta-feira - 25 de fevereiro 2021
Hora 09:30
Classifica 06 para o Rápido
Premiação Troféu para o campeão 

medalhas 2º e 3º lugar mais, destaque feminino, destaque sub 18, destaque idoso (60+) 
Inscrição Gratuita clique aqui
Brindes sorteados para os participantes

INSCRIÇÃO

https://forms.gle/ZNys8rR5mXuf667F8
https://forms.gle/ZNys8rR5mXuf667F8
https://forms.gle/Y5mFyuvsFJsaWJKr7
https://forms.gle/oy6PNxM9ZS2KrBRK9
https://forms.gle/FKSuTcRzbprASZ8X7
https://forms.gle/iodWwPARSvJpfkhw6
https://forms.gle/nmXmnxS1hLzmCF3L7
https://forms.gle/ZNys8rR5mXuf667F8


Torneio de xadrez relâmpago Prêmio Cidade de Foz do Iguaçu
Objetivo desenvolver o xadrez em Foz do Iguaçu.
Participação aberto a todos os enxadristas interessados
Local plataforma chess.com
Tempo de reflexão 3’+1”
Dia Quinta-feira - 25 de fevereiro 2021
Hora 15:00
Classifica 06 para o Rápido
Premiação Troféu para o campeão medalha 2º e 3º mais, destaque feminino, destaque sub 18, 
destaque idoso (60+) 
Inscrição Gratuita
Brindes sorteados para os participantes

INSCRIÇÃO

Torneio de Xadrez Itaipu Energia Além da Visão – para 
Deficientes Visuais
Objetivo: Desenvolver ações de sensibilização, interação e valorização das Pessoas com 
Deficiência, junto à comunidade enxadrística envolvida no II Festival de Xadrez Itaipu Binacional 
divulgando pelas mídias sociais para motivá-los a conhecer e se aprimorar no xadrez
Local plataform lichess.org
Tempo de reflexão 1 hora
Datas e horários de 25 de fevereiro a 02 de março sempre as 19h00min.

Painéis de discussão com a temática Xadrez e o impacto da 
internet 
Descrição: Com participação do Professor pós doutor Wilson
Silva, do youtuber Rafael Chess e dos GM Krikor, GM
Bachmann, GM Cubas apresenta as novas mídias sociais e discute
como o Xadrez online se projetou durante a pandemia global,
quais as lições podem ser tiradas desse fenômeno e como os
professores podem levar as mídias sociais para a sala de aula.
Objetivo: Fomentar a discussão de como os professores podem
utilizar as plataformas digitais e mídias sociais para para se
manterem atualizados e até complementar os ensinamentos em
sala de aula.
Local: sala zoom a partir do Hotel da AVM Foz
Participantes Professores interessados
Sexta-feira 26 de fevereiro de 2021
Horário: 09h as 12h00
Inscrição gratuita para professores do ensino público e dos colégios AVM, aos demais R$ 100,00
 

 PROGRAMA INSCRIÇÃO

https://forms.gle/iodWwPARSvJpfkhw6
http://fexpar.com.br/ii-festival-de-xadrez-itaipu-binacional/PROGRAMA%20para%20o%20painel%20IIFXIB.pdf
https://forms.gle/nmXmnxS1hLzmCF3L7
https://forms.gle/nmXmnxS1hLzmCF3L7


Torneio de xadrez relâmpago Prêmio Cataratas do Iguaçu
Objetivo desenvolver o xadrez em Foz do Iguaçu.
Participação aberto a todos os enxadristas interessados
Local plataforma chess.com
tempo de reflexão 3’+1”
dia Sexta-feira - 26 de fevereiro 2021
hora 15:00
Classifica 06 para o Rápido
Premiação Troféu para o campeão medalha 2º e 3º mais, destaque feminino, destaque sub 18, 
destaque idoso (60+) 
Inscrição Gratuita – clique aqui

Torneio de Xadrez Escolar SESC online
Objetivo: desenvolver o xadrez escolar e encontrar novos talentos na região oeste do Paraná. 
(Municípios: Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa 
Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu) Participação alunos e 
comunidade das Escolas Públicas e particulares.
Local plataforma chess.com
Tempo de reflexão 10’+10” 
Local plataforma chess.com
Tempo de reflexão 10’+10”
Dia Sábado - 27 de fevereiro de 2021
Hora 09:00
REGULAMENTO

INSCRIÇÃO

Torneio de xadrez rápido Grande Prêmio Itaipu Binacional
Objetivo desenvolver o xadrez e tornar conhecido
internacionalmente os potenciais do Paraná e Brasil no
esporte.
Participação mista classificados, convidados e inscritos
limitado a 40 atletas no total.
Local plataforma chess.com
Tempo de reflexão 10’+10”
Dia Domingo - 28 de fevereiro de 2021
Hora 10:00
Premiação Os 3 primeiros colocados receberão troféus de acordo com sua classificação.
Receberão medalhas de acordo com a classificação: Do 4º ao 7º lugares, Melhor atleta Feminina, 
Melhor atleta com menos de 18 anos, Melhor atleta com mais de 60
Receberão prêmios:

campeão assinatura diamante do chess.com por 3 meses
vice-campeão Curso gambito da dama do GM Krikor
3º lugar Curso Sistema London  GM Krikor
4º ao 7º Livros de xadrez
melhor feminina
melhor sub 18
melhor idoso (60+)

Inscrição R$ 100,00 Gratuita para jogadores titulados e para os classificados
INSCRIÇÃO

https://forms.gle/Y5mFyuvsFJsaWJKr7
https://forms.gle/oy6PNxM9ZS2KrBRK9
http://fexpar.com.br/inscricao-torneio-de-xadrez-escolar-sesc/
https://forms.gle/FKSuTcRzbprASZ8X7


Desafio Binacional 
Objetivo integrar Estudantes com os melhores enxadristas do Brasil e Paraguai, estimulando-os a 
melhores suas performances.
Segunda-feira - 01 de março de 2021

14h00min O GM Axel Bachmann, rating std 2599
um dos maiores ratings da América do Sul fará uma
partida simultânea contra 20 estudantes brasileiros
ao mesmo tempo que o GM Krikor Mektahian, atual
quarto maior rating do Brasil com 2554 (em 26 de
fev. de 2020 teve 2974 de rating no chess.com)
contra 20 estudantes paraguaios.
Os participantes serão selecionados no torneio Escolar – Regulamento

Realização:

Apoio: 

Patrocínio Master

http://fexpar.com.br/ii-festival-de-xadrez-itaipu-binacional/Regulamento%20Xadrez%20Escolar%20do%202FXIT
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