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EDITORIAL

Saudações a todos! A FESMAX tem agora uma nova diretoria e já estamos trabalhando
na regularização da documentação, registros, taxas, calendário, torneios, em suma,
estamos colocando a casa em ordem para os três próximos anos da nossa gestão. E
vamos dar continuidade a este lindo projeto de incentivo ao xadrez escolar, xadrez
recreativo e de rendimento. O xadrez está acontecendo no Estado do MS e temos
muitos projetos importantes em andamento. Nos próximos meses vamos estar aqui
conversando sobre as nossas novas ideias e proposta que estão surgindo e acredito
que já estamos nos destacando como uma das federações mais ativas e modernas do
todo o país. E isso não pode ser o sonho de apenas uma pessoa ou de um grupo, todos
precisamos participar para que este sonho se concretize. Uma palavra de apoio, um
incentivo, um simples "muito obrigado" já é algo muito importante. Lembre-sem que o
trabalho da diretoria é voluntário. Assim, contamos com apoio de todos, não apenas
com as críticas, mas também com a sua iniciativa. No Brasil estamos acostumados a
esperar que o governo faça tudo por nós, o que não tem funcionado, evidentemente, -
mas vamos fazer diferente! as coisas só vão melhorar quando o brasileiro mudar essa
mentalidade e descobrir que ele é sim, o único responsável pela sua própria sorte, e o
grande destinatário do seu próprio sucesso! Portanto, esperem de nós, nestes
próximos 3 anos, nada menos que a melhor versão da FESMAX de todos os tempos,
mas vamos esperar também, muito de cada enxadrista. Hoje trazemos aqui mais uma
edição do FESMAXNEWS, tendo em pauta principal o Super-Circuito Estadual de Xadrez
2019, um tremendo sucesso que já conta com dois Abertos do Brasil, e chega a sua
penúltima etapa com disputas acirradíssimas! Sentimos a energia da participação de
todos e o orgulho do que o circuito produziu, dentro e fora do nosso Estado. Trazemos
também nesta edição o resultados da 2a. Etapa do Estadual de Xadrez Escolar e a
cobertura completa do Aberto do Brasil de Três Lagoas e da 5a. Etapa de Corumbá,
assim como as fotos que marcaram a animada posse da nova diretoria. Temos muito a
comemorar!!! Boa leitura! 
 
Ricardo M. Duailibi
Presidente da FESMAX
 



THE DARK MODE!



Desde 1986

ESTÁ CHEGANDO A HORA!...



A CHESS AND KIDS COMEMORA O ANIVERSÁRIO DE 120 ANOS

DA CIDADE MORENA COM MAIS UM ABERTO DO BRASIL PRA VC!



OS JOGOS DA JUVENTUDE SÃO UM EXCELENTE
EVENTO, MAS CARECE AINDA DE PARCERIA TÉCNICA

ENTRE A FUNDAÇÃO DE ESPORTES E A FESMAX

NOVA ANDRADINA - Foi realizado em Nova Andradina de 27 a 29 de
setembro de 2019 os Jogos Escolares da Juventude do estado de
Mato Grosso do Sul, os antigamente denominados JEMS e JOJUMS.
A festa do xadrez escolar promovido pela FUNDESPORTE, na
modalidade xadrez, teve a participação de 18 municípios e 129
atletas, representantes escolhidos em seletivas municipais, nas
duas categorias e categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, masculino
e feminino. Em três dias de competição, foi realizado o torneio de
xadrez clássico com uma hora de tempo para cada jogador, duas
horas no máximo por rodada, em 6 rodadas no sistema suíço.
Também, no último dia, a competição de xadrez blitz 5min. em seis
rodadas. O evento serviu de classificatório para os jogos da
juventude etapa nacional, que será realizado em Blumenau – SC,
dos dias 26 a 30 de novembro deste ano. Os campeões de cada
categoria ganharam a vaga para representar o MS na fase nacional,
onde mais de 6.000 atletas de várias modalidades irão disputar o
troféu de campeão nacional por categorias. A organização técnica
esteve à cargo de Professor Marcel Nascimento e sua equipe de
árbitros, contando com uma pequena ajuda da FESMAX no quesito
uso do programa para lançamento automático dos resultados e
emparceiramento de cada rodada, na internet, no site da chess
results, conhecido do meio enxadrístico. O Vice Presidente Técnico
da Federação Sul-mato-grossense de Xadrez (FESMAX), Árbitro FIDE
e professor de xadrez do município de Ponta Porã, Danny Dávalos,
fez uso da palavra.
 

pelo Vice-Presidente Danny Dávalos





antes de iniciar a rodada, para se apresentar aos presentes
no evento, e colocar-se à disposição de todos os
professores e técnicos, para servir como um canal de
comunicação a mais, com a Federação, com seu presidente,
Dr. Ricardo Miguel Duailibi, em vistas de idealizar e
concretizar projetos que levem o xadrez em cada canto do
estado, auxiliando na medida do possível com cursos de
capacitação e outros, além disso, informou que já para o
ano que vem, a FESMAX devidamente credenciada e com a
documentação em dia, irá solicitar junto à FUNDESPORTE a
tarefa de organizar e comandar a parte técnica da
modalidade xadrez, nos jogos da juventude, levando toda
sua experiência e sua equipe de árbitros. Neste ano a falta
de comunicação entre as entidades acabou ocasionando a
coincidência de datas entre o torneio e o Aberto do Brasil
de Três Lagoas, situação que foi contornada pela diretoria
da FESMAX, além da carência técnica observada no evento.
Os resultados dos jogos foi uma verdadeira renovação de
atletas, com o interior vindo com força e revelando novos
talentos. No individual, na categoria 15 a 17 anos, Dourados
prevaleceu com dois atletas campeões, no feminino a
Karoline Muraoka e no masculino o João Rodrigues. Já na
categoria 12 a 14 anos, no masculino, Erik Kazuhiro de
Campo Grande e no feminino Melany Fernandes de Ponta
Porã, foram os campeões. João fez 5,5pts. em seis
possíveis e Karoline, Erik e Melany fizeram 6pts. com 100%
de aproveitamento. Estes quatro jovens irão representar o
MS na fase nacional, com boas chances de título para
nosso estado. O técnico escolhido pela FUNDESPORTE que
vai acompanhar estes alunos na viagem, será o Técnico de
Ponta Porã, Danny Dávalos, sendo a primeira vez que o
município tem um técnico de xadrez indicado para
representar o Estado.
 





Ganharam medalhas de segundo e terceiro lugar no
individual, os atletas Thiago Fukuoshi (Maracajú) e Marcelo
Oliveira (Ponta Porã), Fabiane Franco (Corumbá) e Roseane
Pucker (Naviraí) na categoria 12 a 14 anos; Felipe Figueiredo
(Corumbá) e Ângelo Castilho (Maracajú), Franciele Morais
(Iguatemi) e Julia Moré (Campo Grande) na categoria 15 a 17
anos. Já na premiação por equipes – a soma dos pontos
dos dois jogadores de cada cidade em cada categoria – os
vencedores foram, 12 a 14 anos fem 1°  Ponta Porã 10 pts. , 2°
Corumbá 9 pts. , 3° Naviraí 9 pts. – 12 a 14 anos masculino 
 1° Guia Lopes 9 pts. , 2° Ponta Porã 8 pts. , 3° Deodápolis 8
pts. - 15 a 17 anos masculino  1° Dourados 10 pts. ,  2°
Corumbá 8,5 pts. , 3° Maracajú 8pts. – 15 a 17 anos fem   1°
Dourados 10 pts. , 2° Campo Grande 9 pts. , 3° Iguatemi 7,5
pts. fechando a premiação. Nova Andradina recebeu outras
modalidades também nestas datas no individual (tênis de
mesa, badminton e vôlei de praia) e anteriormente nos
jogos de modalidades coletivas. Mais de 600 atletas
lotaram a rede hoteleira da cidade e até um hotel da
cidade vizinha, Batayporã. Destaque para o nível técnico
excelente dos atletas, o bom trabalho dos professores e
técnicos, e para o MN (Mestre Nacional) Gláucio Cella, que
estava como técnico de Naviraí, e que deu uma
oportunidade para os jovens de enfrentarem alguém desse
nível – Gláucio foi o único brasileiro a ganhar do atual
campeão mundial de xadrez, Magnus Carlsen – jogando por
vários minutos no ritmo blitz, com todos que quiseram e
aproveitaram essa oportunidade. Foi uma verdadeira festa
aos presentes, e uma lição de como jogar, dada pelo
mestre nacional. Os resultados por rodada, classificação
final, de cada categoria e naipe, é possível acompanhar
pelo site do chess results no link: http://chess-
results.com/Tnr474295.aspx?lan=10









Três Lagoas - O hotel OT foi a locação perfeita para o seu primeiro
Aberto do Brasil. As instalações, a qualidade do hotel e dos
serviços foi alvo de elogio dos participantes, que se reuniam todas
as noites no restaurante do hotel para um agradável bate-papo com
vista pra lagoa, e um chopp com som ao vivo. A piscina e a área de
lazer foram uma atração a parte, que fez do evento, um dos
melhores eventos da temporada. - "Faltou mais um dia de
competição!" -  anotou um dos felizes participante. A cidade está
bem cuidada, as ruas foram recapeadas e aos poucos está
adquirindo as feições de terceiro maior município do Estado. Mas
vamos falar de xadrez! Tivemos a participação maciça dos
enxadristas locais, além da participação dos fortes GM Supi e GM
Neuris Delgado, duelo que, apesar do empate, acabou coroando
como o grande campeão do evento o Jovem GM Luiz Paulo Supi,
pelos critérios de desempate. Praticamente todos os principais
concorrentes ao título estavam no torneio. sendo que dois
enxadristas em particular se destacaram: Matheus Garcett, e 

ABERTO DO BRASIL DE TRÊS LAGOAS!
O torneio que consolidou o Super-Circuito no MS

Desde 1986



Ricardo M. Duailibi. O primeiro fez as mais belas partidas
tecnicamente, chamando atenção pela qualidade de conceitos e dos
cálculos, vencendo boas partidas, com belo arremate na WFM
Suzana Chang, e perdendo apenas para o grande campeão,
chegando em 3o. lugar. Já Ricardo, mostrou muita luta, conseguindo,
entre outras vitórias importantes, terminando em 4o.
lugar.Guilherme Andrade chegou em 5o. mantendo a boa
performance habitual e somando mais pontos importantes para a
corrida ao seu bicampeonato. Rubens Gazineu chegou em 7o. no
geral, e provou que está levando o circuito muito a sério neste ano,
pontos que o colocam na frente pela briga do título esse ano se
considerarmos os descartes! Será que esse ano sai o tão aguardado
título?? Por parte dos enxadristas, o sucesso do torneio refletiu a
excelente escolha pela mudança de formato e do sistema de disputas.
Os principais contendentes apresentaram as suas manifestações ao
FN. Matheus Garcett elogiou o a mudança do antigo sistema: "O
legal do circuito é que cada etapa é uma história diferente, o que
aumenta a pressão e torna cada vitória mágica", arrematando, "já
estamos pensando no circuito do ano que vem!". Enxadrista
recreativo, Rodrigo Jabour também está satisfeito: "É muito bom
viajar e jogar xadrez, se divertir fazendo turismo sem o foco só na
competição". Guilherme Andrade também elogiou o Super-Circuito:
"é gratificante ver o nível técnico dos jogadores se aprimorando a
cada etapa e atraindo a atenção de novos jogadores, tornando o
estadual um evento muito mais interessante". Mas de fora do Estado
também houve manifestações, - Leonado Assad, vice-presidente da
Federação de Xadrez do Mato Grosso, por telefone elogiou muito o
trabalho desenvolvido pela FESMAX e assegurou que uma delegação
do MT deverá vir para participar do Aberto do Brasil de Campo
Grande. Enfim, a satisfação parece ser geral, devendo a FESMAX
investir novamente neste formato para os próximos anos.
Aguardamos você na próxima parada do Circuito que será realizado
na cidade de Corumbá nos dias 12 e 13 de Outubro! 

















PARABÉNS MN GUILHERME ANDRADE
CAMPEÃO ESTADUAL BULLET 2019!



Por Augusto Samaniego/ vice-presidente da FESMAX - Mais uma etapa do Super-Circuito Estadual de Xadrez Aconteceu no
último final de semana na cidade de Corumbá, oeste do Estado, no Tribunal do Juri da cidade, ornando o visionário projeto
"Xadrez que Liberta" de iniciativa do colega enxadrista Samaniego, e de repercussão internacional, com o apoio integral
do poder judiciário local, materializado pelo Juiz de Direito da Vara Criminal de Corumbá, Dr. André Luiz Monteiro que
merece nosso aplauso pela iniciativa.
 
Josemar Cespedes, enxadrista de Corumbá, manteve o título em casa, vencendo de forma invicta o certame, para a alegria
dos locais, deixando mais de 40 jogadores para trás. 
 
A promoção e realização do evento ficou por conta da Federação Sul-Mato-Grossense de Xadrez – Fesmax, Conselho da
Comunidade de Corumbá, Clube de Xadrez Pantanal e  patrocínio da Chess And Kids.
 
Josemar Cespedes levou para casa R$ 400,00 e um troféu. Em segundo lugar ficou Adriano Plácido de Ladário, militar de
origem carioca, do clube de xadrez de Niterói, que levou R$ 300,00 e um troféu, e em terceiro lugar ficou Glaucio Cella de
Naviraí que levou R$ 200,00 e um troféu.
 
Em quarto lugar ficou Leandro Varres de Campo Grande que levou R$ 150,00, e em quinto lugar ficou Ricardo Duailibi de
Campo Grande que levou R$ 100,00, todo somando pontos para o ranking do circuito estadual. Por categorias os
vencedores foram:
 
1º Sub-10 – Caely El Hage – Samaipata/Bolívia;
1º Sub-12 – Eric Kazuhiro – Campo Grande;
1º Sub-14 – Joel Gil Marquez – Puerto Suarez/Bolívia;
1º Sub-16 – Luis Gustavo Morais – Corumbá;
1º Sub-18 – João Vitor Rodrigues – Dourados;
1º Sênior – Rodrigo Jabour – Campo Grande.
 
Na categoria feminino - “Taça Projeto Xadrez que Liberta” – Juiz Criminal André Luiz Monteiro,  Laryssa Borghezan de
Naviraí  foi a campeã e levou R$ 100,00 e uma medalha. Em segundo lugar ficou Caely El Hage de Samaipata/Bolívia, em
terceiro lugar ficou Ana Julia Cavalcante de Dourados, em quarto lugar ficou Anahi Gil Marquez de Puerto Suarez/ Bolívia,
em quinto lugar ficou Livia Mel de Corumbá. Em sexto lugar ficou Carla Verônica do “Projeto Xadrez que Liberta”, em
sétimo lugar ficou Laura Valentina de Corumbá, e em oitavo lugar ficou Martha Velarde do “Projeto Xadrez que Liberta”.
 
GLAUCIO CELLA venceu o evento blitz e lidera o ranking com grande margem de pontos.
 
A coordenação geral do Aberto de Corumbá, válido para a 5ª etapa do Super Circuito Estadual Fesmax ficou a cargo de
Augusto Samaniego, e teve como árbitras auxiliares as professoras Vitória Régia da Silva Kassar e Adriana Pires.
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EMPATE TÉCNICO ENTRE LÍDERES APONTAM PARA
UMA FINAL SIMPLESMENTE ELETRIZANTE DO

SUPER-CIRCUITO ESTADUAL 2019!!!
Veja as chances de cada contendente ao título, seu estilo de jogo e muito mais

RUBENS GAZINEU

MN GUILHERME ANDRADE

MN GLAUCIO CELLA

RICARDO M. DUAILIBI

43 pontos, já computados os descartes. Esse pode ser o seu ano. Rubens está
fazendo um circuito perfeito, com descartes programados e um jogo sólido de
resultados. Seria uma coroação justa para um carreira que ainda não tem um
título de peso. Gazineu esteve afastado dos tabuleiros ano passado, mas esse
ano provou que pode sim levar o título mais cobiçado do xadrez do Estado.
Ponto fraco: Excesso de convencionalidade pode torná-lo previsível nesta final
de circuito. Possui hoje 37,5% de chances de levar o título para casa segundos
os cálculos da FESMAX.

41 pontos, já computados os descartes. Nosso jovem campeão está à 2
pontos do líder. Qualquer um pode vencer. Se Guilherme confirmar a boa
fase alcançará o bicampeonato, e ele esta se preparando para isso. Seu
forte é o xadrez concreto. Entretanto esse ano surpreendeu ao vencer o
estadual bullet encima do expert Gláucio Cella: teria sido uma zebra?
Ponto fraco": Falta de experiência nos momentos críticos e um repertório
pouco impactante quando precisa jogar para ganhar. Chances calculadas
em 30%

41 pontos, já computados os descartes. O Mestre Nacional Gláucio Cella só
depende dele para sagra-se campeão estadual de 2019. Está motivado,
treinando como nunca, e tem uma vantagem crucial sobre os seus oponente:
uma esposa enxadrista! Ainda falta um pouco de ritmo, mas com ele o duelo é
franco com contornos dramático, pois definitivamente não é um jogador de
meios termos. Se confirmar a boa fase que vive no blitz poderemos sim, ter um
campeão estadual em duas modalidade. Ponto fraco: nervosismo excessivo na
hora decisiva. Chances calculadas em 30%

41 pontos, já computados os descartes. É um dos veteranos do circuito, com
47 anos, mas prova que ainda está em forma, e é um pretendente real ao
título, tendo realizado nada menos que 60 partidas FIDE em 2019, ele ainda
possui armas para ser campeão. Mas há obstáculos a serem vencidos, e
para chegar lá vai, depender muito do dia! Será necessária uma boa dose de
inspiração para encaixar seu espírito agressivo, e com a maior suavidade
possível... Ponto fraco: instabilidade e o cansaço podem estragar a festa...
30% de chances.
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...QUEM MAIS PODERIA SURPREENDER?

37 pontos, já computados os descartes. Ele voltou com força, e está próximo do
segundo time na disputa pelo título. Leonardo terá que jogar muito mesmo,
para conquistar seu primeiro campeonato estadual. Fato é, que já derrapou em
momentos decisivos nesse ano e caiu no quadro de classificação. Não pode se
dar ao luxo de cometer novos erros na grande final. Não sabemos se está em
dia com a teoria, mas possui um jogo o suficiente para levá-lo ao primeiro lugar
do pódio. Ponto fraco: jogo muito posicional e pouca participação em eventos
nacionais. Chances computadas de 18%

35 pontos, já computados os descartes. Em plena ascenção, e sob a tutela
de mestres como Neuris, Perdomo e Freire, o jovem campeão estadual não
deu bola para o Circuito este ano. Tinha grandes chances de liderar o
circuito, mas a ausência de uma etapa o deixou à margem da briga pelo
título. Hoje, além de ganhar a última etapa, ainda necessita de uma
combinação improvável de resultados para chega lá. Ponto fraco: tem que
evoluir seu "mind set" e ter mais foco no resultado do jogo. Chances
calculadas pelos computadores da FESMAX, 7%.

34 pontos, já computados os descartes. "NoGiri" como é chamado
carinhosamente o nosso querido ex-campeão estadual, tem muitos méritos
em estar na luta pelo título com a rapaziada. Seu jogo concreto e experiente
vem surfando o circuito, com muito foco, paciência e pragmatismo. Falta um
pouco mais de pegada nos momentos decisivos, mas não se engane, se
marcar bobeira ele leva o ponto. Ponto fraco: conservadorismo, falta ambição
em posições aparentemente ganhas. Chances remotas de 2% calculada pelo
nosso computador com inteligência artificial o ALPHAMAX.

MN MATHEUS GARCETT

JOSÉ NOGUEIRA

LEONARDO FELÍCIO
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RICARDO MIGUEL DUAILIBI
PRESIDENTE 

AUGUSTO SAMANIEGO
VICE-PRESIDENTE ADMINISTRATIVO

DANNY DÁVALOS
VICE-PRESIDENTE TÉCNICO

MATHEUS GARCETT
COMISSÃO DE XADREZ ESCOLAR

ANGELO MENDONÇA
SECRETÁRIO GERAL

DAYANE ROSSE
COMISSÃO DE XADREZ FEMININO

RONIVAN SOUSA DA SILVA
VICE-PRESIDENTE DE INTERIOR

MARCELO MONTEIRO
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

LEANDRO VARRES
DIRETOR DE ARBITRAGEM

EDSON PINHO
DIRETOR FINANCEIRO

LAURA SHIKASHO
FOTOGRAFIA 

NOVA DIRETORIA ASSUME COM PROMESSA DE REGULARIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROJETO ESCOLAR

MODERNO PARA TODO ESTADO



A POSSE DA DIRETORIA FOI MARCADA PELA UNIÃO, 
OTIMISMO, ALEGRIA E MUITA FESTA!  COM A PRESENÇA

ESPECIAL DO PRESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA
DE XADREZ ESCOLAR SR. MARCUS VINÍCIUS LOBO

































Desde 1986

Aconteceu na biblioteca da Uniderp na Av. Ceará em Campo

Grande a segunda etapa do Circuito Escolar de Xadrez do MS,

com a participação de mais de 20 escolas e mais de 150 pequenos

enxadristas de todo os Estado do MS. O evento  foi dividido nas

categorias sub-8/10/12/14/17 anos, e foi uma organização da

FESMAX, através da Comissão de Xadrez Escolar, cujo atual

diretor é o professor e enxadrista MN Matheus Garcett. O

circuito é um grande sucesso de público e adesão de alunos de

escolas públicas e particulares, sendo o nosso grande celeiro de

novos e jovens campeões. 
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XAdRez, piZzA E AMizADes!

A voLtA do toRnEiO
seMAnaL da piZzA
ceLEbRa o laDO

soCIal da feDEraÇÃo,
um toRnEiO goStOSo,

maRcADo poR
xaDrEZ, piZzA e boAS

riSAdaS! 



O  hiPErFocO na coMpETiçÃo teM Nos pRivADo dA MElHor PArTe DE
ESpoRtE: A SOciALizAÇãO. o quANto é gRatIFicANte esTAr coM os
amIGos, TOmaR UMs CErVejA E AProVEitA A VIda SEm A NEceSsIDadE DE
TEr QUe GAnHar A QUalQUer CUsTo Ou PrOVar NAda PrA NInGuÉm. É
UMa VIagEM ONde NÃo IMpoRtA ONde IRemOS ChEGar, MAs SIm, TUdo QUe
IRemOS ENcoNtRAr no caMInHo. ClARo, GAnHar E PErDer sãO faTOs
INtRínSEcoS Ao JOgo, MAs O QUe VAi FIcaR NA SUa HIsTórIa SÃo OS
gRanDEs AMigOS, AS leMbRAnÇa doS BOnS MOmeNtOS... ESse É O gRanDE
PrEDicADo DO JOgo DOs REis, cRiAr amIZadES ACimA DE TUdo. POr ISso A
FEsMax ESta DEseNvOLveNdO UM PrOJetO ChAMadO "XAdRez
ITinERanTE", CUjo CEnTro SErá O XAdRez REcReAtiVO EM ShOPpiNgS,
BAreS, REsTaUraNtES E LUgaREs PÚbLicOS. o pRojETo EStá SenDO
deSEnVolVIdo peLO ClUBe CsX, atRAvéS do enXAdRisTA leANdRo
vaRrES, quE taMbÉM é érBItRo de xaDrEZ. a idEiA TAmBém é cRiAr um
haPpY hoUR paRA enCOnTro seMAnaL doS asSOciADos da feSmAX, e
leVAr o joGO aO gRanDE púBlICo A FIm DE DIvuLgAR o esPOrTe e atRAir
noVOs pRatICanTEs. 
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TOP 30 PLAYERS RATING FIDE 
 
1 Carlsen,Magnus g NOR 2876 11 1990 
2 Caruana,Fabiano g USA 2812 11 1992 
3 Ding, Liren g CHN 2811 11 1992 
4 Giri, Anish g NED 2780 11 1994 
5 Nepomniachtchi, Ian g RUS 2776 11 1990 
6 Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2774 11 1990 
7 Mamedyarov, Shakhriyar g AZE 2767 11 1985 
8 So, Wesley g USA 2767 11 1993 
9 Anand, Viswanathan g IND 2765 11 1969 
10 Yu, Yangyi g CHN 2763 12 1994 
11 Dominguez Perez, Leinier g USA 2763 0 1983 
12 Karjakin, Sergey g RUS 2760 11 1990 
13 Grischuk, Alexander g RUS 2759 0 1983 
14 Aronian, Levon g ARM 2758 11 1982 
15 Radjabov, Teimour g AZE 2758 0 1987 
16 Kramnik, Vladimir g RUS 2753 0 1975
17 Rapport, Richard g HUN 2752 4 1996 
18 Artemiev, Vladislav g RUS 2746 11 1998 
19 Harikrishna, Pentala g IND 2746 4 1986 
20 Nakamura, Hikaru g USA 2745 11 1987 
21 Andreikin, Dmitry g RUS 2741 4 1990 
22 Wojtaszek, Radoslaw g POL 2739 0 1987 
23 Topalov, Veselin g BUL 2736 0 1975 
24 Vitiugov, Nikita g RUS 2732 11 1987 
25 Duda, Jan-Krzysztof g POL 2730 0 1998 
26 Svidler, Peter g RUS 2729 0 1976 
27 Wang, Hao g CHN 2726 13 1989 
28 Navara, David g CZE 2724 0 1985 
29 Wei, Yi g CHN 2721 13 1999 
30 Bu, Xiangzhi g CHN 2721 0 1985 



TOP 25 PLAYERS FESMAX /RATING

FIDE ATIVOS

 
1. FREIRE, Fernando - TRÊS LAGOAS 2270

2. ARRUDA f., Nivaldo - DOURADOS  2068 
3. ALEIXO E SILVA, Rafael - DOURADOS 1997

4. CELLA, Glaucio Dalla Cortt - NAVIRAI 1971

5. LOPES, Marcelo - CAMPO GRANDE 1970

6. ROMAN, Josemar Cespedes - CORUMBÁ 1963

7. FEDRIZZI, Roberto - CAMPO GRANDE 1961  
8. GAZINEU, Rubens - CAMPO GRANDE 1942

9. BORGES, Felipe - CAMPO GRANDE 1933

10. CUCOLLOTO, Rogério - AQUIDAUANA 1927

11. GARCIA, Fabrício Rodrigues - CAMPO GRANDE 1926

12. FELÍCIO, Leonardo - CAMPO GRANDE 1903

13. SÁ, Edivaldo - CAMPO GRANDE 1892

14. GARCETT, Matheus - CAMPO GRANDE 1888

15. FONTOURA, Alexandre - CAMPO GRANDE 1875

16. ANDRADE, Guilherme - CAMPO GRANDE 1862

17. NOGUEIRA, José - CAMPO GRANDE 1850

18. SAMANIEGO, Augusto - CORUMBÁ 1848

19. DUAILIBI, Ricardo Miguel - CAMPO GRANDE 1847

20. DE SOUZA, Luiz Alberto - CORUMBÁ 1839

21. DÁVALOS, Danny - PONTA PORÃ 1836

22. GONÇALVES, Valdecy Resende - TRÊS LAGOAS 1826

23. DE MOURA, Fernando Alves - CAMPO GRANDE 1814

24. MENDONÇA, Érico - CAMPO GRANDE 1811

25. MACHADO, Cledemar Pereira - CAMPO GRANDE 1801

26.CUNHA, Hudson Nogueira - CAMPO GRANDE 1793

27. DE SOUZA, Genilson Messias - TRÊS LAGOAS 1765

28. VARRES, Leandro Dantas - CAMPO GRANDE 1761

29. SOUZA, Paulo José - CAMPO GRANDE 1716

30. JABOUR, Rodrigo - CAMPO GRANDE 1694

 
 
 



Se vc gostou desta edição deixe seu feed back
em nosso grupo, isso é muito importante para

avaliarmos o nosso trabalho! 


