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FEXPAC - 2017 
Festival de Xadrez Paraense da Criança 

 
REGULAMENTO  

 
Data: 10 a 12 de março de 2017  
Local: Bragança/PA  
Diretor do torneio: Flávio Sánchez Leão  
Arbitragem: AN ANDERSON CARVALHO DA COSTA  
Objetivo: Apontar os Campeões Paraenses das categorias Sub 08, 10, 12 e 14 anos (absoluto e 
feminino) que representarão o Pará nos campeonatos brasileiros promovidos pela CBX (Confederação 
Brasileira de Xadrez) em Brasília-DF nos dias 21/04/2016 a 23/04/2016.  
Participação: Aberta a todos os interessados cadastrados e em dia com a CBX (Confederação Brasileira 
de Xadrez), que estiverem dentro da categoria estabelecida e que procederem aos requisitos de inscrição 
que seguem:  
� Sub 14 anos– nascidos(as) a partir de 1º/janeiro de 2003 (inclusive)  
� Sub 12 anos– nascidos(as) a partir de 1º/janeiro de 2005 (inclusive)  
� Sub 10 anos – nascidos(as) a partir de 1º/janeiro de 2007 (inclusive)  
� Sub 08 anos – nascidos(as) a partir de 1º/janeiro de 2009 (inclusive)  
 
OBS nº1: A CBX (Confederação Brasileira de Xadrez) e FEXPA (Federação de Xadrez do Pará) estarão 
garantindo a isenção de anuidades para 40 jogadores que sejam carentes e que nunca tenham 
participado de um evento oficial valendo rating da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez), como forma 
de incentivo ao atleta iniciante.  
Os pedidos de isenção devem ser feitos à FEXPA (Federação de Xadrez do Pará) até o dia 08 de março 
de 2017 e serão analisados pela FEXPA (Federação de Xadrez do Pará) para deferimento até o dia 09 de 
março de 2017. Terão direito, dentro do número de isenções oferecidas, os atletas que requerem 
inscrição no formulário próprio disponibilizado no site da FEXPA (Federação de Xadrez do Pará) e se 
enquadrarem nos critérios de isenção, sendo que a Fexpa poderá distribuir os pedidos de isenção 
proporcionalmente entre os diversos municípios de origem dos atletas que se inscreverem. Os jogadores 
deverão também se cadastrar como atletas no site da CBX independentemente de lhes ser deferida ou 
não a isenção da anuidade. 
OBS nº2: O campeonato de cada categoria será realizado caso haja no mínimo 6 inscritos na respectiva 
categoria. Caso não haja número suficiente de inscritos para disputar uma categoria, o inscrito disputará 
na categoria subsequente (Exemplo: não havendo inscritos suficientes para disputar o campeonato Sub-
8, o inscrito para essa categoria disputará o campeonato Sub-10 ou o próximo subsequente).  
Não havendo disputa em determinada categoria, a Fexpa poderá indicar o inscrito que tiver melhor 
classificação na categoria subsequente para representar o Pará na categoria para a qual o atleta 
originalmente se inscreveu. Nesse caso, o atleta indicado terá direito a alojamento gratuito no festival 
nacional da Criança.  
Ritmo de jogo: 60 minutos nocaute (xadrez standard) para cada jogador. O campeonato é um evento 
válido para rating (pontos no ranking) da CBX (Confederação Brasileira de Xadrez).  
OBS: Apenas o campeonato sub – 8 será disputado com o ritmo de jogo 45 minutos nocaute (xadrez 
rápido) sem necessidade de anotação na planilha.  
Sistema de Jogo : Suíço de 05 rodadas ou Schuring (Round-Robin) conforme número de jogadores da 
categoria.  
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Horário das Rodadas:  
Dia 10 de março de 2017:  
� 13:30 horas: Abertura e Congresso Técnico  
� 16:00 horas: 1ª Rodada  
 
Dia 11 de março de 2017:  
� 09:00 horas: 2ª Rodada  
� 13:00 horas: 3ª Rodada  
 
Dia 12 de março de 2017:  
� 09:00 horas: 4ª Rodada  
� 13:00 horas: 5ª Rodada  
� Premiação : 30 minutos após o encerramento das rodadas.  
 
Valor da Inscrição:  
A taxa de inscrição é de R$ 10.00 (dez reais) por participante, a ser recolhida mediante depósito bancário 
na conta da Federação de Xadrez do Pará. 
 
Inscrição até o dia 08 de março de 2017 , após pagamento da inscrição, enviar email para: 
financeiro.fexpa@gmail.com   
� Nome Completo  
� Data de Nascimento  
� Cidade  
� RG (se houver) 
� ID CBX  
� ID FIDE (se houver)  
� Dados do depósito bancário  
 
Depósito: Titular da conta corrente: Federação de Xadrez do Pará (FEXPA), BANCO ITAÚ – AG 6314 – 
CC 10129-3 – CNPJ 07.649.695/0001-86. Preferencialmente depósitos ou  transferências identificadas 
Não serão aceitas inscrições e ou substituições no dia do evento.  
A inscrição será homologada somente após o recebimento por e-mail contendo:  
1. Dados do Jogador conforme item acima.  
2. Envio da Cópia do comprovante de pagamento da taxa de inscrição (essa cópia poderá ser feita por 
scanner, foto digitalizada, etc.).  
3. Só será confirmada a inscrição de jogadores que estiverem em dia com o cadastro da CBX e da FEXPA, 
ou seja, taxa CBX e FEXPA 2016, exceto os isentos.  
 
Obs. Após a homologação das inscrições os nomes dos jogadores serão publicados no Chess-Results — 
www.chess-results.com que será a fonte oficial da lista de jogadores, dos emparceiramentos, resultados 
das partidas e classificação.  
Premiação:  

  Troféus e medalhas do 1º ao 3º lugar de cada categoria  
 
Alojamento:  
Disponível alojamento no local do evento em Bragança. 


