COMUNICADO OFICIAL Nº2
2013/2014

1. CAMPEONATO DE AVEIRO DE XADREZ SEMI-RÁPIDO (EQUIPAS)
O Campeonato de Aveiro de Xadrez Semi-Rápido (equipas) decorre no
próximo dia 29 de Março (sábado), nas instalações da Associação Estamos
Juntos, em S. João da Madeira, a partir das 14h30. A prova é aberta a todos os
grupos filiados na Federação Portuguesa de Xadrez (FPX), através da
Associação de Xadrez de Aveiro (AXA), podendo cada clube inscrever mais do
que uma equipa (com quatro elementos, no mínimo).
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 28 de Março para o
email axaxadrez@gmail.com. O regulamento segue em anexo e pode também
ser consultado no site da AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.
2. CAMPEONATOS DE AVEIRO (sub-08 e sub-10)
Os Campeonatos de Aveiro de Jovens (sub-08 e sub-10) decorrem nos dias 05
e 06 de Abril nas instalações do Colégio D. José I, em Aveiro. A prova é aberta
a todos os atletas filiados na FPX, através da AXA, de acordo com os escalões
etários em vigor na época 2013/2014: sub-08 - se nascido em 2006 ou depois;
sub-10 - se nascido em 2004 ou 2005.
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 31 de Março para o
email axaxadrez@gmail.com. Estes campeonatos são organizados pela AXA,
em colaboração com o Clube dos Galitos e com o Colégio D. José I. O
regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da AXA
(www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.
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3. CAMPEONATOS DE AVEIRO (sub-12 a sub-20)
Os Campeonatos de Aveiro de Jovens (sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e sub20) decorrem nos dias 06, 07, 08 e 09 de Abril, nas instalações do Colégio D.
José I, em Aveiro. A prova é aberta a todos os atletas filiados na FPX, através
da AXA, de acordo com os escalões etários em vigor na época 2013/2014: sub12 - se nascido em 2002 ou 2003; sub-14 - se nascido em 2000 ou 2001; sub16 - se nascido em 1998 ou 1999; sub-18 - se nascido em 1996 ou 1997; sub20 - se nascido em 1994 ou 1995.
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 31 de Março para o
email axaxadrez@gmail.com. Estes campeonatos são organizados pela AXA,
em colaboração com o Clube dos Galitos e o com Colégio D. José I. O
regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da AXA
(www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.
4. CAMPEONATO DE AVEIRO DE VETERANOS
O Campeonato de Aveiro de Veteranos decorre nos dias 06 e 07 de Abril, nas
instalações do Colégio D. José I, em Aveiro. A prova é aberta a todos os atletas
filiados na FPX, através da AXA, de acordo com os escalões etários em vigor
na época 2013/2014: veteranos femininos - se nascidos em 1964 ou antes;
veteranos masculinos - se nascidos em 1954 ou antes.
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 31 de Março para o
email axaxadrez@gmail.com. Este campeonato é organizado pela AXA, em
colaboração com o Clube dos Galitos e o com Colégio D. José I. O
regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da AXA
(www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.

5. CAMPEONATO ABSOLUTO DE AVEIRO DE XADREZ
Devido a problemas logísticos, a direcção da AXA procedeu à alteração das
datas anteriormente anunciadas.
A competição decorre no Centro Recreativo de Estarreja, com o seguinte
horário:
1ª jornada – sexta-feira (30 de Maio) 20h30
2ª jornada - sábado (31 de Maio) 15h00
3ª jornada – sábado (31 de Maio) 20h30
4ª jornada – sexta-feira (06 de Junho) 20h30
5ª jornada - sábado (07 de Junho) 15h00
6ª jornada - sábado (07 de Junho) 20h30
7ª jornada – terça-feira (10 de Junho) 15h00
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 28 de Maio para o email
axaxadrez@gmail.com.
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Este campeonato é organizado Centro Recreativo de Estarreja, sob a égide da
Associação de Xadrez de Aveiro.
O regulamento segue em anexo e pode também ser consultado no site da AXA
(www.axaveiro.pt) no menu “Regulamentos”.

Estarreja, 10 de Março de 2014
A DIRECÇÃO
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