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EDITORIAL
 
 
Nesta edição falaremos um pouco do trabalho realizado pelo Major Paulo
Settervall, falecido recentemente, e que participou da FESMAX como vice-
presidente técnico. Relembramos um pouco da sua história com fotos do
nosso arquivo. Apesar do luto desta edição, temos também boas notícias:
a pequena enxadrista Awara Monteiro se qualificou para disputar o
Campeonato Panamericano e o Mundial de Xadrez na sua categoria, fato
que há mais de 20 anos não ocorria. Seguimos com o SCX - Super
Circuito de Xadrez do MS, que, após o sucesso da abertura, teremos
agora a sua segunda etapa a ser realizada no mês de junho, na cidade de
Naviraí, prometendo bons combates. E atenção: confirmada a realização
da primeira etapa do Circuito Estadual Escolar em Ponta Porã para 30 de
junho! Não percam. Contamos para você em que pé está a construção da
plataforma da Chess and Kids, e algumas das sua ferramentas inovadoras.
Tudo que aconteceu no histórico torneio realizado em Pedro Juan
Caballeiro, inclusive as fotos dos evento, os enxadristas premiados e muito
mais. Obrigado a todos, e esperamos pela sua participação, mandando
fotos, matérias, e contribuindo com o informativo da sua federação.
 
Gens Una Sumus
 



XADREZ E ROBÓTICA EDUCACIONAL 
PARA CRIANÇAS E JOVENS

Rua Paraíba, 836, Jd. dos Estados -               3026-7772



Desde 1986



Um legado de valores...
Nós só queremos pa�, - para poder desfrutar das nossas vidas sem o ódi�, longe da �echa
da violênci�... Poder brincar e ensinar os nossos filhos e sermos felizes em um mundo
maravilhos�. Infelizmente foi essa mesma onda de violência que assola o país que levou
embora um dos mais queridos e�xadristas e colaboradores do esporte no MS, o Major
Paulo Seterval�, que va�, e de�xa um filho e espos�, e o mundo um lugar pior de se vi�er.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pessoa educad�, honest�, �xemplo de pai de famíli�, possuía a elegância de evitar sempre as
polêmicas, destacand�-se a�enas �ela seriedade e a ética do seu trabalh�. Foi assim que
conquistou uma legião de fãs. Na educação foi considerado como um dos mais renomados
professores de �xatas do Estad�, sendo convidado a integrar o seleto corpo docente do
Colégio Bionatus. Na década de 90, atra�és de um con�ênio técnico firmado entre o Colégio
Militar e a Academia de Xadrez Espaço �, foi protagonista de uma das maiores ações em
prol do nosso esport�, e que culminou com o surgimento de dezenas de jo�ens e�xadristas, -
uma geração inteira de jogadores que até hoje se faz presente nos tabuleiros, com�: Kauê,
Marcel�, Jair�, Lenit�, Nivaldo Arrud�, dentre muitos outros. O Major tam�ém apoiou a
FES�AX decisivamente durante a �erdadeira "Prima�era do Xadre�", �eríodo democrático
da gestão Armando Araújo Filh�, de 95 a 98, e se traduziu como um novo rumo ao xadrez
estadual com inúmero torneios de qualidade e a vinda de mestres como Meckin�, Karpo�,
Suny�, Salov (2�. do Mundo na époc�), e vários outros mestres. Época que de�xou saudades.
O xadrez do MS de�e reconhecimento a este feit�. Encerramos este nosso memorial
apresentando algumas fotos de nosso arquiv�, que resgatam tam�ém um pouco da história
do nosso esport�. Fechamos essa matéria com uma frase de sua autori�: "Sejam felizes, ou
ao menos, tente�" - Paulo Setterval�.



Seleção Su�-Mat�-grossense de Xadrez (Jair�, Seterval�,
Ricard�, Lenit�, Débor�, Marcelo e Bethâni�) recebida �elo

então Go�ernador André Puccinell�.

Com alunos do projeto em dia de treinamento na Academia Espaço
�, participação es�ecial do Comandante do �MCG



Foto tirada em 1996 com Ricard�, em preparativos para 
o torneio A�erto do Colégio Militar de Campo Grande

Mais um e�ento na Academia Espaço �, 1997, com grande
participação de públic�.

Com ��-alunos e e�xadristas na Capital em 2017.



 

 

CIRCUITO  ESTADUAL
CLUBE  ESTORIL

CAMPO GRANDE - O Grande Mestre Cubano
Neuris Delgado 2620 de rating FIDE, venceu
o I Open Clube Estoril nos últimos dia 29 à
31 de março, em um grande eventos que
atraiu a presença de enxadristas de todo o
Estado. O Mestre venceu todas as partidas
disputadas, chegando ao score de 5 em 5.
Em segundo lugar ficou o enxadrista da
capital, Rubens Gazineu, seguido por
Leonardo Felício Matheus Garcett. Foi a
primeira etapa do Circuito estadual que
distribui mais de 10 mil reais em prêmios. O
torneio foi válido para a contagem do raking
internacional.

GRANDE MESTRE CUBANO
VENCE TORNEIO
INTERNACIONAL DE XADREZ
by Ricardo Miguel Duailibi

MENINOS SE
DESTACAM ENTRE OS
ADULTOS

REPRESENTANTE DO
"CONE SUL" VENCE NO
FEMININO

CLUBE ESTORIL
PROMOVE O ESPORTE
DA MENTE

ACADEMIA DE XADREZ
E ROBÓTICA TEM
CONVÊNIO PARA OS
SÓCIOS DO ESTORIL

F O T O S  D E  L A U R A  H I S A N O  



 

"Foi um dos maiores torneios do

ano, agradecemos ao Clube Estoril

pela visão da importância do nosso

esporte da mente, que contribui

para construir uma sociedade mais

reflexiva, unida, e ajudar no

processo de educação das nossas

crianças", diz o presidente da

Federação Sul-Mato-grossense de

Xadrez, Professor Angelo Mendonça.
 A PARTICIPAÇÃO DAS
CRIANÇAS FOI O DESTAQUE
DO ABERTO ESTORIL 2019

O aberto internacional do Clube Estoril serviu também como a
primeira etapa do circuito estadual de xadrez 2019, que distribui
neste ano mais de R$ 10.000,00 em prêmios. A FESMAX
desenvolve ainda um circuito estadual escolar, com 6 etapas
durante o ano. Ano passado o evento reuniu mais de mil
pequenos enxadristas que disputaram bravamente pelos títulos
nas categorias sub-10/12/14/16/18. Este evento, apesar de ser um
evento para o público adulto, foi praticamente que invadido
pelos campeões escolares. ''O xadrez é uma ferramenta
pedagógica excelente para ajudar a manter os filhos longe dos
videogames e das comodidades da internet", relatou a professora
Dayane Rosse, que leciona xadrez e robótica na academia Chess
and Kids de Campo Grande.  Este grandioso evento serviu como
treinamento para os componentes de nossa equipe estadual
escolar, que em breve irá disputar o brasileiro em Florianópolis -
SC, e como uma preparação para o circuito das categorias.

Kariny: campeã estadual feminina categoria sub-8

Sami (8), a maior promessa do xadrez mirim do MS

Awara (7), talento que começa a despontar no Brasil
Erik (11),  transformando-se em um novo  fenômeno



 
DUELO DAS ESTRELAS MIRINS: SERÃO ELES OS NOSSOS CAMPEÕES ESTADUAIS ALGUM DIA?

 
TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TODO O BRASIL PELA PÁGINA DA FESMAX NO FACEBOOK.



 
ROBSON SOUZA MOSTRA TODAS AS SUAS ARMAS AO ENCARAR O GM NEURIS DELGADO. 

 
RICARDO M. DUAILIBI,  O PROPRIETÁRIO DA REDE CHESS AND KIDS E  PATROCINADOR DO CIRCUITO.



 
INVESTIMENTO DE QUALIDADE REALIZADO PELA FEDERAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DE XADREZ.

 
Felipe Pinho: o destaque que vai representar 
o MS com muita força no brasileiro escolar.
 



Karoline, campeã no feminino mostra a força do cone sul. 
 

Rubens Gazineu, enxadrista da capital chega em segundo lugar,
apresentando um jogo posicional conciso e de resultados.



Muita concentração na partida decisiva de Guilherme x Gazineu

Neste final de semana cerca de 100 partidas foram disputadas, com mais
de 5000 lances executados, - é o esporte da mente crescendo no MS!



Arrumem as malas para a
SEGUNDA ETAPA de NAVIRAÍ, 
DIA 15/16 DE JUNHO DE 2019 





XADREZ NA ERA DIGITAL

A plataforma Chess and Kids

Facilitar o estudo, a divulgação e a qualidade
do ensino de xadrez em todas as idades, este
é o grande sonho de todos os gestores e
pedagogos para que haja um
desenvolvimento concreto do xadrez no
Brasil. O xadrez auxilia no desenvolvimento
cognitivo da criança, incentiva o
protagonismo, as habilidades matemáticas e
vários outros aspectos observáveis em todas
as idades. Entretanto, falta ainda mais
modernização, uma "pegada" mais moderna
e pedagógica, deixando para trás o
ultrapassado hiperfoco específico no xadrez
de rendimento. A tônica agora é criar
cidadãos críticos e pensantes, mentes mais
criativas e saudáveis diante das demandas e
desafios da vida contemporânea, além de
propiciar a aluno mais ludicidade.
Com escopo neste mercado e nos desafios
pedagógicos gritantes que os projetos de
xadrez se deparam por todo o Brasil, a Chess
and Kids está desenvolvendo uma plataforma
especialmente dedicada ao ensino do xadrez,
seja ele on-line ou escolar, a plataforma tende
a resolver questões dramáticas das gestões
atuais, tais como: a falta de mão de obra
qualificada, inexistência de conteúdo
programático, e de ferramentas 

exclusivas para facilitar a aprendizagem.
Inicialmente pensada para atender apenas as
escolas da rede, agora pode se tornar um
instrumento definitivo para quem pretenda
estabelecer seu projeto de xadrez em
qualquer lugar do mundo. A plataforma possui
um estúdio próprio para o professor, que terá
a disposição todas as ferramentas
necessárias para gerir uma (ou várias)
classes de alunos. Possui um clube on-line, e
contará com elementos inerentes à
inteligência artificial. O professor pode, enfim,
gerir seu próprio projeto na escola utilizando a
plataforma, e se valer dos inúmeros recursos
digitais inéditos que ele proporciona. E para
quem quer simplesmente jogar com os
amigos, criar desafios, clubes, associações,
jogar blitz, australianas, correspondência,
clássicas, simultâneas, e muito mais, tudo
isso será possível em breve, no lançamento
da versão beta no mês de agosto. A
plataforma faz parte de um investimento
inédito e continuado entre TI, publicidade,
distribuição e investimentos diversos. Os
professores interessados em implementar a
bandeira Chess and Kids na sua escola
podem entrar em contato, e solicitar em
breve, o uso da versão beta para todo o
Brasil. E-mail: chessandkids@gmail.com
 





CIRCUITO ESTADUAL ESCOLAR TERÁ
SUA ETAPA DE ABERTURA EM    

 PONTA PORÃ - MS!



JOGOS ABERTOS DE CAMPO GRANDE

Aconteceu entre os dias 18 e 19 de maio na de 2019 na Capital, os jogos
abertos de Campo Grande, Modalidade Xadrez, com a participação de várias
equipes de todo o Estado, foi teatro de grandes confrontos, sagrando-se
Campeã no feminino a equipe do Clube 64 (Rafaela, Dayane, Larissa e
Karoline) e no Masculino a equipe do Clube Sul-Mato-grossense de Xadrez
(Matheus, Guilherme, Edivaldo). No masculino, após o desempate, o Clube
de Xadrez 64 (Ricardo, Gláucio, Fontoura) ficou em segundo lugar e o Clube
Capablanca (Freire, Nogueira e Danny) em terceiro, evento que teve
atuações de luxo de Fernando Freire, Guilherme Andrade e da equipe do CX
64, que finalizou sem perder uma partida. Veja as fotos da cobertura do
evento abaixo.



Equipe de respeito: Clube de Xadrez 64 é bicampeão invicto dos Jogos Abertos 

Tabela com o resultado final do torneio masculino: equilíbrio. O CSX é a
nova força, sagrando-se campeã do maior torneio de equipes do MS.



JOGOS ABERTOS DE CAMPO GRANDE, 
A FESTA DE SEMPRE!



JOGOS ABERTOS DE CAMPO GRANDE, 
A FESTA DE SEMPRE!



CSX, CX64 E CAPABLANCA, RIVALIDADE SADIA QUE
MANTÉM O NOSSO ESPORTE COMPETITIVO

O ENXADRISTA FAZ A FESTA! OLHA A
CARA DE FELICIDADE DO MENINO!









O argentino GM Diego Flores venceu o forte torneio
de xadrez rápido da cidade de Pedro Juan
Caballeiro no Paraguai, realizado em Abril último.  O
torneio foi invadido por jogadores do MS, que
lutaram muito, e trouxeram alguns medalhas
importantes para o Estado! Robson Souza, Dayane
Rossé (Melhor feminino), Paulo José, Awara (sub-
10), Sami, Paito, Mariana, Karoline, todos
alcançaram a premiação e colocaram o Brasil no
pódio por várias vezes. Nossos enxadristas lutaram
muito e disputaram ombro-a-ombro, cada partida
com os mestres. A arbitragem esteve ao cargo de
Danny Dávalos, com participação especial da
equipe da FESMAX, - Angelo Mendonça e
companhia. Foi um evento para deixar saudades,
estando de parabéns os organizadores e seus
idealizadores, Academia Elite e Caissa Eventos! 















Um tema que pode ser polêmico é a questão da permissão ou não de
empates de comum acordo em partidas oficiais. Não estamos falando dos
empates por afogamento, por falta de material, ou posições mortas. Só os
que são celebrados em comum acordo. A FIDE está instruindo seus árbitros
e organizadores para que, na medida do possível, se evite o empate de
comum acordo. Evitar ao 100% de certeza é impossível, visto que não tem
como controlar um acerto entre jogadores, mas o intuito é evitar empates
prematuros em grandes decisões, torneios envolvendo muito dinheiro,
patrocinadores, filmagem, etc. onde os jogadores tem maior visibilidade e
partidas são transmitidas via internet, também as partidas longas de alto nível
técnico mas com final previsível, ou os empates por conveniência, que dá na
mesma para um e ajuda ao outro, coisa que sempre ocorre na última rodada
e os jogadores fazem os cálculos de classificação.
O organizador e o árbitro podem através dos critérios de desempates,
desencorajar os empates sem jogo...escolhendo a ordem deles e colocando
o número de vitórias como segunda opção por exemplo, depois de confronto
direto. Recentemente no IRT em Pedro Juan Caballero, fiz isso.... e apesar
de algumas reclamações, depois vi que o um dos mais importantes torneio
internacional, o Zonal 2.4, utilizou os mesmos critérios e na mesma ordem
que eu havia escolhido. Cito aquela máxima “o combinado antes, não é caro”.
Leia sempre o regulamento do torneio que irá jogar!
Mas, vamos a Lei do Xadrez, o regulamento do torneio pode prever se
permite ou não o empate por comum acordo, se permitir, pode estabelecer
em quantas jogadas no mínimo (a FIDE exige um lance pelo menos de cada
um), se não, pode proibir os empates por comum acordo.

Meu nome é Danny Dávalos, Árbitro da FIDE, e o
assunto agora é a arbitragem e regulamento do

xadrez! De olho no lance capivara!



 
E você sabe o ritual correto para oferecer um empate ao seu adversário?
Poucos jogadores sabem. Vejamos: segundo o Art. 9.1.2 o jogador deve
fazê-lo depois de fazer o seu próprio lance no tabuleiro, antes de acionar o
seu relógio. Nenhuma condição pode ser incluída.  – Ou seja, faça o pedido
no seu tempo, depois de mostrar ao seu adversário qual foi seu lance,
normalmente os jogadores transgredem este ritual. E outra coisa, em
partidas clássicas, deve se anotar na planilha (símbolo de = após o lance)  o
pedido de empate. Atenção! Existe um ritual diferente, e não é de oferta mas
sim de reclamação de empate quando for amparada na repetição de posição
por três vezes pelo Art. 9.2.1.1. A repetição está prestes a aparecer, se o
jogador anota seu lance, que não pode ser mudado, em sua planilha e
declara ao árbitro a sua intenção de fazer o referido lance, ou 9.2.1.2 acaba
de aparecer e o jogador que reivindica o empate tem a vez de jogar. Ou seja,
nessa situação, esse é o procedimento... se fizer de outra forma, perde o
direito a essa reivindicação naquele momento!
 
Outro assunto, é a respeito das Diretrizes III das Leis de Xadrez da FIDE que
trata sobre partidas sem incremento, nos ritmos rápido e clássico. O artigo
III.4 diz que um jogador tendo menos de dois minutos em seu relógio, pode
reivindicar que um incremento extra de 5 seg. seja introduzido para ambos
os jogadores. Na prática significa que jogando um torneio rápido, com relógio
analógico, tendo menos de dois minutos no seu tempo, você pode parar os
relógios e pedir ao árbitro que coloque um relógio digital pra vocês. Isso
constitui um pedido de empate. Se o adversário consentir, já termina a
partida aí, resultado empate. Se não, segue o jogo depois que o árbitro
passar o tempo de vocês para um relógio digital, com acréscimos. Atenção,
no regulamento do torneio tem que estar especificado se as Diretrizes III
estarão valendo ou não. Isto aconteceu agora nos últimos jogos abertos de
Campo Grande, onde o jogador José Nogueira poderia ter solicitado, na sua
partida contra o Fontoura, e esse resultado mudaria toda a classificação final.
Então, é isso para esta edição... quero pedir aos amigos enxadristas que
enviem sugestões para pautas, dúvidas de arbitragem.... para a próxima...
ok? Grande abraço.
 
AF Danny Dávalos 



1997

2019...



             AWARA MONTEIRO:                  
DO CIRCUITO ESTADUAL DIRETO 

PARA O MUNDIAL!



Awara Monteiro:
 

A enxadrista tem 8 anos, nasceu em
Campo Grande - MS, e estuda no 3o.

ano da escola Paulo Freire onde
aprendeu a jogar há aproximadamente 1
ano com o renomado professor Matheus
Garcett. Já disputou diversos torneios de

peso com o Sulamericano, onde ficou
em 5o. lugar; Foi Campeã no Aberto de
Pedro Juan Caballeiro, e Campeã no
Aberto Visconde de Cairu, finalizando

com um 3o. Lugar no Campeonato
Brasileiro de 2019, garantindo assim o

índice técnico para a convocação para o
torneio Panamericano em Guayaquil, no
Equador e no mundial 2019 na China.
Awara treina na Academia Chess and

Kids e na equipe escolar do MS.





5a. Etapa do circuito
Desafio Blitz 2019

dia 8 de junho as 15h
CLUBE DE XADREZ 64




