COMUNICADO OFICIAL Nº1
2012/2013

1. NOVO SITE DA AXA
A Associação de Xadrez de Aveiro (AXA) tem um novo sítio na Internet,
disponível em http://www.axaveiro.pt.
O lançamento do espaço – uma prioridade e uma ambição da actual equipa
directiva – coincide precisamente com o arranque da época desportiva
2012/2013.
A nova plataforma comunicacional da estrutura distrital pretende dar conta
de tudo o que se passa no xadrez aveirense.
2. CAMPEONATO DE AVEIRO DE JOVENS DE XADREZ SEMI-RÁPIDO
O calendário competitivo da AXA - referente à época 2012/2013 - abre com
o Campeonato de Aveiro de Jovens de Xadrez Semi-Rápido, no próximo dia
10 de Novembro, a partir das 14h30, na sede da Associação Estamos
Juntos, localizada no Pavilhão Paulo Pinto, em S. João da Madeira.
A prova é aberta a todos os jogadores filiados na Federação Portuguesa de
Xadrez (FPX), através da AXA. As inscrições têm de ser enviadas até às
24h00 do dia 09 de Novembro para o email axaxadrez@gmail.com.
O regulamento deste campeonato segue em anexo e pode também ser
consultado no site da AXA (menu “Regulamentos”).
Os escalões etários em vigor na época 2012/2013 são os seguintes:
Sub-08 - se nascido em 2005 ou depois;
Sub-10 - se nascido em 2003 ou 2004;
Sub-12 - se nascido em 2001 ou 2002;
Sub-14 - se nascido em 1999 ou 2000;
Sub-16 - se nascido em 1997 ou 1998;
Sub-18 - se nascido em 1995 ou 1996;
Sub-20 - se nascido em 1993 ou 1994.
Comunicado Oficial nº1
Época 2012/2013

Página 1

3. TAÇA DE AVEIRO
A Taça de Aveiro, prova a contar para ELO FIDE, é aberta a todos os
clubes filiados na FPX através da AXA.
A prova será realizada nas salas dos clubes sorteados como visitados nas
seguintes datas:
¼ final – 16 de Novembro – 21h00
½ finais – 30 de Novembro – 21h00
finais – 21 de Dezembro – 21h00
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 09 de Novembro
para o email axaxadrez@gmail.com.
O regulamento da Taça de Aveiro segue em anexo e pode também ser
consultado no site da AXA no menu “Regulamentos”.
4. VOTO DE CONGRATULAÇÃO
A Direcção da AXA na sua última reunião (realizada no passado dia 26 de
Outubro) deliberou, por unanimidade, outorgar um voto de congratulação a
Alzira Silva e Dinis Furtado pela obtenção de normas de árbitro FIDE,
atribuídas durante o Congresso Presidential Board, Al Ain 2012.
5. APOIO A TORNEIOS FIDE
A AXA vai suportar na totalidade as taxas FIDE do IX AEJ Chess Open –
disputado nos dias 29 de Setembro, 05, 06 e 07 de Outubro - e do XXX
Torneio de Cucujães, marcado para o próximo mês de Dezembro.
Esta medida enquadra-se na política de apoios da AXA, tendo em vista o
fomento de torneios abertos FIDE no distrito de Aveiro.
Assim, os clubes interessados em organizar este tipo de competições
durante a presente época desportiva têm assegurada a isenção das taxas
FIDE, devendo para tal informar a AXA da sua intenção com pelo menos 45
dias antes do início do evento.

Estarreja, 29 de Outubro de 2012
A DIRECÇÃO
Comunicado Oficial nº1
Época 2012/2013

Página 2

