COMUNICADO OFICIAL Nº1
2014/2015

1. NOVOS ESTATUTOS DA AXA EM VIGOR
A Associação de Xadrez de Aveiro (AXA) tem em vigor - desde o início do mês
de Fevereiro - os seus novos estatutos, adequando o documento à actualidade,
num trabalho liderado por Rui Guerra (presidente da Mesa da Assembleia
Geral) e que contou ainda com o envolvimento de Ana de Jesus Silva
(presidente do Conselho de Justiça).
A revisão dos estatutos, a primeira desde a criação da AXA em 19 de Agosto
de 1977, introduz novas regras como o limite de exercício de três mandatos
para os titulares dos órgãos sociais ou a criação de um conselho de disciplina.
A nova versão dos estatutos segue em anexo e pode também ser consultado
no site da AXA (www.axaveiro.pt) no menu “Associação”.

2. CAMPEONATOS DE AVEIRO (sub-08 e sub-10)
Os Campeonatos de Aveiro de Jovens (sub-08 e sub-10) decorrem nos dias 28
e 29 de Março 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 2014/2015: sub-08 - se nascido em 2007
ou depois; sub-10 - se nascido em 2005 ou 2006.
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 25 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 28, 29, 30 e 31 de Março, 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 2014/2015: sub12 - se nascido em 2003 ou 2004; sub-14 - se nascido em 2001 ou 2002; sub16 - se nascido em 1999 ou 2000; sub-18 - se nascido em 1997 ou 1998; sub20 - se nascido em 1995 ou 1996.
As inscrições têm de ser enviadas até às 24h00 do dia 25 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”.

Estarreja, 04 de Março de 2015
A DIRECÇÃO
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