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PERNAMBUCANA DE
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Comunicado 003 de 2021
À Comunidade Enxadrística,
A Federação Pernambucana de Xadrez vem por meio deste comunicado trazer informações
referentes à realização do Campeonato Pernambucano de 2020.
Em 26 de janeiro a FPEX comunicou aos inscritos do adiamento do Campeonato Pernambucano de
Xadrez de 2020, que seria realizado de 29 a 31 de Janeiro de 2021, em virtude do Decreto nº 50.077 de 20 de
janeiro de 2021 do Governo do Estado de Pernambuco, que proibiu a realização de eventos sociais e
corporativos do dia 25 de janeiro ao dia 25 de fevereiro.
Em acordo com o Clube Português, sede de nosso Campeonato, temos a satisfação de divulgar que as
novas datas foram definidas para os dias 04 a 07 de Março de 2021. Com a inclusão de um dia a mais, e
atendendo a pedidos de grande número dos inscritos, foi incluída mais uma rodada no Campeonato, portanto
agora o PE20 será disputado em 07 rodadas, com a primeira rodada sendo realizada na quinta-feira, dia 04,
às 20h, e as demais conforme programação estabelecida no regulamento original.
Por fim, atentos ao grande sucesso que o evento tem se mostrado até aqui e também aos cuidados
necessários na situação de pandemia que nos encontramos, em nova visita ao local do evento ficou decidido
que o número máximo de inscritos passa a ser de 120. Este aumento foi possível de ser realizado sem
prejuízo à segurança necessária. Serão respeitados todos os protocolos sanitários que as entidades
responsáveis recomendam.
O novo regulamento do PE20, contendo todas estas atualizações será publicado na página oficial da
FPEX (https://fpex.org.br/). Reiteramos aos enxadristas os procedimentos obrigatórios contidos no
Comunicado 001/2021 e contamos com a colaboração de todos para que possamos realizar o PE20 de forma
segura. Juntos, faremos deste um grande evento de retorno do Campeonato Pernambucano de Xadrez.

Rodrigo Yoshio Ferreira Hiramine
Presidente
Recife, 09 de fevereiro de 2021
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