26 a 29 de outubro de 2017
Valendo Rating STD FIDE e CBX
Objetivo: a) Classificar 02 (dois) jogadores da região para a respectiva Semifinal do Campeonato
Brasileiro de 2018, com substituição; se o evento contar com mais de 100 participantes a CBX
poderá atribuir mais uma vaga para a semifinal de 2018. b) Movimentar o Rating da Federação
Internacional de Xadrez e da Confederação Brasileira de Xadrez, promover o esporte e
proporcionar a confraternização entre os enxadristas.
Local do Evento: Barbur Plaza Hotel – Avenida Visconde de Mauá, 1001 – Oficinas – Ponta Grossa
– Paraná. (42) 3027-1001.
Sobre a Competição:
Sistema de disputa: Suiço em 7 Rodadas
Tempo de reflexão: 1h:30min + 30s por lance em relógios digitais ou 120min K.O. em relógios
analógicos
Regras: A competição será regida pelas leis da FIDE
ATENÇÃO:
Será proibido no local de jogos o porte de eletrônicos (celulares e outros aparelhos de
comunicação) durante as rodadas. O infrator desta regra perderá a partida.
Ao realizar sua inscrição você estará concordando com os termos deste Folder/Regulamento.
O jogador que chegar atrasado mais de 60min (SESSENTA MINUTOS) do início da rodada perderá
a partida e se não apresentar justificativa plausível antes do término da rodada em questão,
será excluído da competição, a tolerância será de apenas sessenta minutos.
Tempo de Reflexão: 1h:30min + 30s por lance ou 120min K.O em relógios analógicos.
Desempates:
Os desempates na classificação final serão decididos pelos seguintes critérios:
a) - Confronto Direto
b) - Milésimos (com corte do pior resultado)

c) - Milésimos Totais
d) - Sonneborn-Berger
e) - Maior Número de Vitórias
Direção do Evento:
AI Carlos Calleros
Árbitro Principal
AI Pedro Caetano
Equipe de arbitragem composta por árbitros do quadro da Fexpar
Coordenadores Técnicos:
AR Evandro Gonçalves (42) 99836-4913
AA Marlos Albano Boutin (42) 99107-6781
Coordenação de delegações
GMs e MIs:
Jesus Clayton de Oliveira (42) 99922-3657
Coordenação Financeira:
Marco Antônio Cabral (42) 98402-0403
Inscrições: Por motivo de organização, as inscrições para a participação no evento vão até
(quarta-feira) dia 23 de outubro de 2017, conforme tabela abaixo.
Os participantes receberão e-mail do Coordenador Financeiro do Evento Marco Antônio Cabral,
financeiro.aberto@axpg.com.br no e-mail informado na inscrição com o boleto
para pagamento com vencimento para a próxima data da tabela abaixo, somente
após a comprovação do pagamento o nome do atleta será liberado para ingresso
na lista de participantes do evento.

GM´s - WGM´s
IM´s e WIM´s

Comunidade
em Geral

Clubes Filiados a
FEXPAR

Sócios AXPG,
Mestres FIDE,
Mestres Nacionais e
Veteranos (60+)

27/07 à 15/08

ISENTOS

R$ 150,00

R$ 130,00

50% desc.

16/08 à 01/09

ISENTOS

R$ 170,00

R$ 150,00

50% desc.

02/09 à 01/10

ISENTOS

R$ 190,00

R$ 170,00

50% desc.

02/10 à 23/10

50% desc.

R$ 210,00

R$ 190,00

50% desc.

Período

Todos os jogadores deverão preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO com seus dados para efetivação
da inscrição (http://aberto.axpg.com.br).
Só será confirmada a inscrição de jogadores que estiverem em dia com o Cadastro da CBX. Para
consulta entre no site: www.cbx.org.br.
Haverá a opção de Bye ausente na 1ª rodada (0,5 ponto). Os jogadores que desejarem deverão
informa-lo no momento do preenchimento da inscrição.
Após a homologação das inscrições os nomes dos jogadores serão publicados no Chess-Results
que será a fonte oficial da lista de jogadores, dos emparceiramentos e resultados. As fotos e
demais informações no site: http://aberto.axpg.com.br

PROGRAMAÇÃO:
Data

Horário (h)

Histórico

26/10 (quinta – feira)
26/10 (quinta – feira)
26/10 (quinta – feira)
27/10 (sexta – feira)
27/10 (sexta – feira)
28/10 (Sábado)

Até as 16:00

Confirmação das inscrições
Abertura
1ª rodada
2ª rodada

18:00
18:30
14:00
19:00
14:00

3ª rodada
4ª rodada

28/10 (Sábado)

19:00

5ª rodada

29/10 (Domingo

09:00

6ª rodada

29/10 (Domingo

14:00
Após o término da
última rodada...

7ª rodada

29/10 (Domingo)

Premiação e encerramento

PREMIAÇÃO R$ 30.000,00 de acordo com a tabela:
COLOCAÇÃO

VALOR

TROFÉU / MEDALHA

CAMPEÃO GERAL
VICE
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
12º
13º
14º
15º
Melhor Senior (60+)
1º FEM
2º FEM
1º 2200
1º 2000
1º 1800
1º 1600
1º SUB 08
2º/3º SUB 08
1º SUB 10
2º/3º SUB 10
1º SUB 12
2º/3º SUB 12
1º SUB 14
2º/3º SUB 14
MELHOR AXPG
MELHOR AXPG MAS (JUVENIL)
(JUVENIL)
MELHOR AXPG
FEM (JUVENIL)

R$ 6.000,00
R$ 4.500,00
R$ 3.000,00
R$ 2.500,00
R$ 1.800,00
R$ 1.600,00
R$ 1.400,00
R$ 1.200,00
R$ 1.000,00
R$
800,00
R$
700,00
R$
600,00
R$
500,00
R$
400,00
R$
300,00
R$
400,00
R$
500,00
R$
300,00
R$
400,00
R$
400,00
R$
400,00
R$
400,00
RELÓGIO

TROFÉU
TROFÉU
TROFÉU
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
TROFÉU
TROFÉU
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
MEDALHA
TROFÉU
MEDALHA
MEDALHA

RELÓGIO
RELÓGIO
RELÓGIO
R$
300,00
RELÓGIO
RELÓGIO

OBS.: A premiação não será dividida nem cumulativa, portanto, será distribuída de acordo com
a classificação final dos enxadristas.
COMITÊ DE APELAÇÃO
O Comitê de Apelação será constituído pelo Presidente, dois membros Titulares e dois suplentes,
que serão eleitos no congresso técnico do evento.

RECURSOS
Qualquer reclamação quanto às decisões dos árbitros deverá ser feita por escrito e entregue ao
árbitro principal, no prazo máximo de uma hora do ocorrido. Para tanto, deverá ser recolhido pelo
Comitê de Apelação, taxa no valor de R$ 200,00 que poderá ser devolvido ao reclamante, se for
decidido que o mesmo tem razão no caso.
A inscrição no evento implica plena aceitação deste regulamento.
OBRIGAÇÃO DOS PARTICIPANTES QUANTO A MATERIAL
Os participantes deverão trazer relógio de xadrez e jogos de peças (deverá ser apresentado em
cada partida pelo condutor das peças brancas), bem como caneta (tinta azul ou preta) para as
anotações.
HOTEL OFICIAL
Barbur Plaza Hotel – Avenida Visconde de Mauá,
1001 – Oficinas – Ponta Grossa – PR – (42) 30271001
–
Reservas
através
do
site:
http://www.barbur.com.br/plaza/

ALOJAMENTO
A Organização do evento também disponibilizará aos participantes, alojamento alternativo no
Ginásio de Esportes Oscar Pereira. Os jogadores e acompanhantes (Máximo 1 acompanhante para
cada jogador menor de 14 Anos) que optarem por este alojamento deverão trazer roupa de cama,
banho e material de higiene pessoal, além de pagar uma taxa de R$ 60,00 (sessenta reais) por
todo o período, que será revertido em: aluguel e transporte de colchões, serviço de segurança,
limpeza, etc. Cada delegação e ou cidade terá um máximo de 20 (vinte vagas para este tipo de
acomodação) o pagamento será antecipado até 2 dias após a reserva sendo liberadas as vagas
imediatamente após este período para nova reserva.
RESERVAS: (42) 9 9922-3657 – Jesus – Até o no máximo dia 10/10/2017, a reserva somente será
efetivada após o pagamento antecipado dentro do prazo acima.

SOBRE A CIDADE DE PONTA GROSSA:
Localizada no Segundo Planalto Paranaense, na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa destacase no cenário turístico do sul do Brasil, devido à sua posição geográfica pela facilidade de acesso a
todas as regiões do Estado.
Importante entroncamento rodoferroviário, a cidade tem suas raízes no tropeirismo, na
pluralidade étnica e nos caminhos da estrada de ferro, símbolos históricos e marcos referenciais
ainda presentes no cenário urbano de uma das mais importantes cidades brasileiras.
Integrante da Rota dos Tropeiros, Ponta Grossa congrega um complexo de atrativos naturais,
históricos e culturais que se revelam em meio à paisagem ondulada dos Campos Gerais e
proporcionam a seus visitantes oportunidades múltiplas de lazer, cultura e turismo. O contraste do
antigo com o moderno, a imensidão e a beleza de sua natureza e as manifestações culturais são
fatores decisivos no reconhecimento da cidade como pólo turístico e cultural do Brasil.
Além da qualidade de sua rede hoteleira e gastronômica, Ponta Grossa oferece ainda uma noite
agradável com aspectos variados que garantem diversão a todos os gostos.
ORIGEM DO NOME
O nome Ponta Grossa é de origem geográfica, constituindo-se em referência a uma colina de
grande diâmetro coberta por um capão de mato. Essa colina podia ser vista de longa distância por
todos aqueles que viajavam pela região. Existem relatos de que os tropeiros quando estavam
chegando aos arredores, referiam-se ao lugar, afirmando: “Estamos próximos ao Capão da Ponta
Grossa”.
Porém, existem outras histórias. O escritor Manoel Cirillo Ferreira escreve que, Miguel da Rocha
Carvalhaes, proprietário de terras na região, teria mandado seu capataz de nome Francisco
Mulato, escolher um local para ser a sede da sua fazenda. O empregado então, percorreu a região
escolhendo um lugar com terras boas para o cultivo e ao retornar, perguntado onde seria o local,
afirmou: “É encostado naquele capão que tem a ponta grossa”. Outro escritor chamado Nestor
Victor relata que, “Miguel da Rocha Carvalhaes doou as terras necessárias para a origem do
povoado. O local passou a ser assim chamado, devido a um capão próximo aos seus terrenos que
formava uma ponta grossa”.
Essas são histórias que fazem parte de nossa tradição, mas não se pode esquecer, que o nome de
nossa cidade decorre de uma colina com características próprias da vegetação local.
PONTOS TURÍSTICOS
Parque Estadual de Vila Velha
Considerado
o
principal
atrativo Natural de ponta
Grossa, esta Unidade de
Conservação é composta por
três principais elementos:
Arenitos, que são formações
rochosas que apresentam
formas variadas, como: a
taça, o camelo, entre
outras; Furnas, que se
caracterizam por grandes
crateras com vegetação
exuberante e água no seu
interior
(lençol

subterrâneo) e Lagoa Dourada que possui este nome porque ao pôr do sol suas águas ficam
douradas.
O Parque Estadual de Vila Velha, que durante os anos de 2002 e 2004 esteve em processo de
revitalização, teve algumas de suas áreas recuperadas. Todos os passeios são feitos por trilhas e
acompanhados de guias do próprio parque.
Tombado pelo Departamento do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado em 1966, abriga uma
fauna variada: lobos-guará (já raros), jaguatiricas, quatis, gatos-do-mato, cachorros-do-mato,
iraras, furão, catetos, veados, tatus, pica-paus, pombas, perdizes, tamanduás-bandeira e mirins,
diversos tipos de aves, entre outros.
A responsabilidade administrativa do parque
é do IAP (Instituto Ambiental do Paraná).
O acesso se dá pela rodovia BR 376 (Ponta
Grossa -Curitiba), Km 28 a partir de Ponta
Grossa, saída pela Av. Visconde de Mauá (
Oficinas) ou Av. Visconde de Taunay (Ronda).
Observação: * Transporte coletivo para o Parque Estadual de Vila Velha no Terminal de Oficinas
pela LINHA VILA VELHA. Para acesso ao Terminal de Oficinas pode-se pegar a Linha T. Central/
Oficinas no Terminal Central.
Horário de Visitação: 8h30 às 15h30.
* Fechado às terças-feira para manutenção.
Entrada:
- Brasileiros: R$ 18,00 (Furnas, Arenitos e Lagoa Dourada)
R$ 8,00 (Furnas e Lagoa Dourada)
R$ 10,00 (Arenitos)
- Estrangeiros: R$ 25,00 (Furnas, Arenitos e Lagoa Dourada)
R$ 10,00 (Furnas e Lagoa Dourada)
R$ 15,00 (Arenitos)
- Estudantes com carteirinha e residentes com comprovante de luz/água/ título de eleitor pagam
MEIA-ENTRADA.
- Pessoas acima de 60 anos, crianças até 6 anos e portadores de necessidades especiais são
ISENTOS DE TAXA DE ENTRADA.
Telefone: (0** 42) 3228-1138
Facebook: www.facebook.com/parquevilavelha
E-mail: agendamento@paranaprojetos.pr.gov.br (agendamento de visitas para grupos acima de
15 pessoas)
Buraco do Padre
O nome do local está ligado à história dos Padres Jesuítas que lá
meditavam. O Buraco do Padre é uma furna que apresenta em seu
interior uma imponente cascata de 30m, formada pelo Rio Quebra
Perna. Trata-se de uma espécie de anfiteatro subterrâneo. Para acesso
à furna é necessário percorrer uma trilha de 1km a pé com presença de
obstáculos naturais. O acesso é fácil, mas pessoas com mobilidade
limitada podem ter dificuldade em subir nas pedras.
Localiza-se na Região de Itaiacoca e é uma Unidade de Conservação,
não é permitido acampar neste recinto. No ano de 2005, passou a
integrar o então criado Parque Nacional dos Campos Gerais.

O acesso ao local se dá pela Rodovia do Talco (PR 513) km 14. A
partir do Campus Uvaranas da UEPG deve-se percorrer 16 km e
virar à direita numa estrada não pavimentada. Após 6 km deve-se
virar à esquerda para o acesso ao Buraco do Padre.
Nas proximidades do Parque encontram-se o Kaffee Loch e Adega
Porto Brazos, onde você pode apreciar boa comida e bebida.
Horário de Visitação: quarta-feira à domingo e feriados das 9hs às
17hs.
Saída obrigatória de visitantes: até 19hs
Ingresso de entrada diretamente na guarita do Parque
Valor por pessoa: R$10,00
Meia entrada para estudantes (somente mediante apresentação
de carteirinha), crianças (de até 6 anos) e idosos (acima de 60
anos): R$5,00
Não há preço especial para grupos.
Telefone: (42) 3220.2677/ 3220.2666 (ÁGUIA FLORESTAL)
E-mail: buracodopadre@aguiaflorestal.com.br
Para visitas escolares e universitárias: entrar em contato com a administração do parque.
Para visitas guiadas: entre em contato previamente com o Núcleo de Guias de Turismo de Ponta
Grossa:
Telefone: (42) 8417.2323/9943.0582/8426.4469
E-mail: guiasngtur.pg@gmail.com
Mais informações no site: http://www.aguiaflorestal.com.br/buraco-do-padre/
REGRAS DO PARQUE:
 Respeite os avisos de sinalização;
 Proibido acampar;
 Proibido som alto;
 Proibido animais de estimação no Parque;
 Proibido a prática de escalada na área da furna;
 Acenda fogo apenas nas áreas delimitadas próximas ao estacionamento (quadrados
concretados no chão), levar carvão mineral ou lenha para o Parque, proibida a extração da
floresta;
 Descarte de resíduos somente em áreas sinalizadas.
 Fique atento aos seus pertences, a administração do Parque não se responsabiliza por
nenhum objeto esquecido ou perdido durante sua estadia;
 Proibida a prática de escalada na área da furna, o acesso às áreas de escalada será permitido
apenas a pé;
 A administração não se responsabiliza por qualquer problema ocorrido durante a
permanência no Parque, nem por possíveis acidentes que aconteçam durante a prática de
escalada.
DICAS PARA CURTIR:
• Roupas leves e confortáveis: venha preparado para curtir um belo dia de sol junto próximo à
natureza;
• Roupa de banho: tomar banho de cachoeira e nadar na piscina natural é delicioso, venha
preparado.
• Fotos: não esqueça da máquina fotográfica, fotos são bem-vindas e excelentes para
recordação; #buracodopadre
• Picnic: traga os alimentos e bebidas de casa, não temos comércio no local;
• Churrasco: temos áreas próprias para churrasco e fogueira, não esqueça de trazer a lenha ou
o carvão, pois a extração é proibida.

•

Nas proximidades do Parque encontram-se o Kaffe Loch e Adega Porto Brazos onde você pode
apreciar boa comida e bebida.
Em caso de denúncias, por favor contatar a Policia Ambiental: Telefone (42) 3228-1581
Cannyon e Cachoeira do Rio São Jorge
Considerada uma Unidade de Conservação Municipal,
possui grande beleza, com diversas quedas d’água que se
deslizam pelas rochas formando-se cachoeiras, e em um
determinado ponto localiza-se a cachoeira principal, com
cerca de 30m de altura. O local possui também áreas de
camping e paredões propícios à prática de rappel, para tal
prática deve-se procurar por uma empresa especializada.
Existem sanitários masculinos e femininos no local e uma
lanchonete, além de área para camping não-delimitada e
algumas trilhas.
O acesso se dá pela rodovia Arichernes Gobbo (deve-se virar
à esquerda, após passar o viaduto sobre o pátio da ALL, em
direção ao núcleo habitacional Dal Col).Após percorridos 2
km , deve-se virar à direita, passando por baixo de um
viaduto da linha férrea. Deve-se seguir em frente por mais 5
km e virar à esquerda, seguindo por mais 1 km até a próxima
bifurcação. Deve-se então virar à direita e percorrer mais 2
km até o rio São Jorge.
Telefone: (42) 3226-3731/ 9961.9894 (seu Lourenço)/ 99341911(André- filho seu Lourenço)
Entrada: R$10,00 o dia e para acampar R$15,00
Horário: das 8h às 20h
Capacidade: 100 barracas, 5 trailers
Infra-Estrutura: bicos de luz, 1 sanitário feminino e 1 sanitário masculino, chuveiro quente,
tomadas 110 V e 220 V
Atividades: caminhadas, banho de cachoeira, rapel.
Localização/ Acesso: Localizado a 15km do centro urbano. O acesso ao Cannyon do Rio São Jorge
é feito pela Avenida Carlos Cavalcanti. Na frente do Campus da UEPG-Uvaranas, entra-se na
primeira rua à esquerda. Na próxima rua dobra a direita. O acesso se dá pela rodovia Arichermes
Carlos Gobbo (deve-se virar à esquerda, após passar o viaduto sobre o pátio da ALL, em direção ao
núcleo habitacional Dal Col). Após percorridos 2 km, deve-se virar à direita, após o matadouro
municipal, passando por baixo de um viaduto da linha férrea. Deve-se seguir em frente por mais
5Km e virar à esquerda, seguindo por mais 1 Km até à próxima bifurcação. Deve-se então virar à
direita e percorrer mais 2 Km de terra batida até o rio São Jorge.
Maiores informações:
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/acidade#origem

