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1. Campeonato Mundial de Cadetes (Sub-08, Sub-10 e Sub-12) 03 a 16 novembro de 2018
Santiago de Compostela, Espanha).
A Federação Portuguesa de Xadrez definiu durante a presente época que o Campeonato Mundial de Cadetes (Sub
08, Sub-10 e Sub-12) será aberto aos jogadores nacionais que participaram no campeonato nacional de jovens
2017-2018, e que frequentem do estágio nacional a realizar em outubro.

Os custos inerentes a esta participação são suportados pelos clubes, os interessados devem manifestar a sua
vontade de participar por escrito em carta registada a ser enviada para a morada oficial da FPX ( Rua Frei Francisco
Foreiro nº2, 4º esquerdo, 1150-166 Lisboa) ou via email para fpx@fpx.pt. As inscrições deverão dar entrada na
FPX até ao dia 24 de agosto de 2018.

Na inscrição deve constar o número FIDE do jogador, Nome Completo, Rating, ELO internacional e título da FIDE
(se existir), junto com detalhes do cartão do cidadão de cada jogador e da pessoa acompanhante, uma foto de
identificação (2 x 3 cm) deve ser enviada por cada jogador/acompanhante.

Têm direito de preferência os acompanhantes para o europeu de jovens, aqueles que frequentam ações de
formação da FPX e de acordo com o regulamento de representação nacional.

O custo de participação dos atletas e acompanhantes é 1064 euros.
(Inclui, Hotel 3 estrelas em pensão completa, transfere, inscrição FIDE, inscrição local, treinos)

Concentração: 03 novembro de 2018 no Porto, em local e hora a indicar.

Estágio: Previsto para dia 13 e 14 de outubro em local a indicar.

Os pagamentos devem ser efetuados para conta da Federação Portuguesa de Xadrez na Caixa Geral de Depósitos
IBAN: PT50 0035 0281 00009547830 13, até dia 24 de agosto.

