COMUNICADO OFICIAL Nº2
2012/2013

1. PROCESSO DE FILIAÇÃO
Os clubes que ainda não iniciaram o processo de filiação devem fazê-lo
com a máxima brevidade para que as suas equipas e jogadores possam
participar nas diferentes provas oficiais.
Todos os procedimentos encontram-se no site da Federação Portuguesa de
Xadrez (http://www.fpx.pt/web).
Em caso de dificuldade, não hesite em contactar a Associação de Xadrez
de Aveiro (AXA), através do email axaxadrez@gmail.com.
2. CALENDÁRIO COMPETITIVO
A proposta de calendário de provas para a época 2012-2013 – apresentada
pela Direcção da AXA – foi aprovada, por unanimidade, durante a
Assembleia Geral, que decorreu no passado dia 10 de Novembro em S.
João da Madeira.
O calendário competitivo, que já foi enviado a todos os clubes, pode ser
consultado no site da AXA (menu “Calendário”).
3. TAÇA DE AVEIRO
A Taça de Aveiro – prova a contar para ELO FIDE – arranca na próxima
sexta-feira, dia 16 de Novembro, com os jogos referentes aos quartos-definal, a partir das 21h00.
Participam nesta prova três equipas do Clube dos Galitos, a Academia de
Xadrez da Gafanha da Encarnação, a Associação Estamos Juntos e o
Clube de Xadrez do Colégio Português.
Constituição das equipas, sorteio (realizado no passado dia 10 de
Novembro) e resultados podem ser consultados no site da AXA (menu
“Provas”).
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4. CAMPEONATO DE JOVENS DE XADREZ SEMI-RÁPIDO
João Valente, em representação do Clube dos Galitos, foi o vencedor do
Campeonato de Aveiro de Jovens de Xadrez Semi-Rápido, disputado no
passado dia 10 de Novembro na sede da Associação Estamos Juntos
(AEJ), em S. João da Madeira.
Cláudio Sá (AEJ) – no segundo posto – seguido por Daniel Bernardo (Clube
de Xadrez do Colégio Português) completaram o pódio entre 45
participantes.
Os novos campeões de Aveiro: sub-08 – Rodrigo Ribeiro (AEJ); sub-10 –
Joana Fontes (CX Colégio Português); sub-12 – António Santos (Clube dos
Galitos); sub-14 – Ana Bastos (Clube dos Galitos); sub-16 – Daniel
Bernardo (CX Colégio Português); sub-18 – Cláudio Sá (AEJ); sub-20 –
João Valente (Clube dos Galitos).
Resultados e classificação podem ser consultados no site da AXA (menu
“Provas”).
5. DIA MUNDIAL DO XADREZ – 19 DE NOVEMBRO
Como forma de assinalar a efeméride, a AXA promove no próximo dia 19 de
Novembro uma simultânea – conduzida pelo Mestre Nacional Stephane
Silva – no Externato S. Miguel (Ovar), instituição que inicia também esta
época a sua actividade competitiva.

Estarreja, 12 de Novembro de 2012
A DIRECÇÃO
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