
                                                 

 
 

SELEÇÃO DAS PROMESSAS DO XADREZ PARANAENSE 
 

INSCREVA-SE: 
http://xadrezsuico.fexpar.com.br/inscricao/79 

   
Data de realização: 12 de março (sábado) 

 
Local: O evento será realizado no Ginásio de Esportes da Escola Municipal Professora Edinéa 
M.M.Garcia.  
Localizado na Rua: R. dos Ipês, 330 - Jardim Samambaia, Paranaguá – PR. 

 
PARTICIPAÇÃO:  A SELEÇÃO DAS PROMESSAS DO XADREZ PARANAENSE  é  um  evento  destinado  
aos enxadristas  paranaenses de qualquer idade, participantes das categorias: Sub 06, sub 08, sub 
10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, +40, +50, +65 e Geral no Masculino e Feminino. 

 
PREMIAÇÃO: 
Medalhas do 1º ao 3º lugar em cada categoria. 
Troféus do 1º ao 3º lugar, no Geral, Absoluto e Feminino. 

 
INFORMAÇÕES E CONTATO:  (41)98492-1509 

 

  PROGRAMAÇÃO: 

13h Encerramento das confirmações (após isso só na segunda rodada) 

13h30 Cerimonial de Abertura 

13h40 Início da 1a rodada 

14h20 Início da 2a rodada 

15h00 Início da 3a rodada 

15h40 Início da 4a rodada 

16h20 Início da 5a rodada 

17h00 Início da 6a rodada 

17h40 Início da premiação e encerramento 

 

TEMPO DE W.O. 

O tempo de W.O. será o tempo do relógio.  

 
Sistema e ritmo de jogo: 
Um torneio suiço em 6 rodadas nas categorias sub 06, sub 08, sub 10, sub 12 e outro torneio suiço 
em 6 rodadas nas categorias sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, +40, +50, +65 e Geral no Masculino e 
Feminino. 
 
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. 

http://xadrezsuico.fexpar.com.br/inscricao/79
http://www.fexpar.com.br/


 
 
Sobre a cidade: 
Paranaguá é um município localizado no litoral do estado do Paraná, no Brasil. Fundada em 1648, 
é a cidade mais antiga do Paraná e a principal do litoral paranaense 
 
Municípios vizinhos de Paranaguá 
Pontal do Paraná 17 km  
Antonina 22.7 km  
Guaraqueçaba 32.4 km 
Morretes 32.7 km  
Matinhos 33.4 km  
Guaratuba 40.9 

 

 
 Terá  venda de salgados, bolos e refrigerante. 

Que  será destinada ao apoio (inscrições, hospedagem, transporte e alimentação) dos atletas da 

Apexpar ( Associação de pais e enxadrista de Paranaguá) em outras competições. 

 
 

Promoção: 

FEXPAR – Federação de Xadrez do Paraná 
 

Organizador Local: 
 
 
 

Apexpar ( Associação de pais e enxadrista de Paranaguá) 
 
 

Apoio: 

Prefeitura Municipal Educação  de Paranaguá-

SEMEDI 

 Secretaria Municipal de Esporte   

 

Observação: 

As condições técnicas e de organização serão estabelecidas conforme orientação da FEXPAR. 
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