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cn jovens esTA DE VOLTA

Bem-vindos ao luso!
Para além das sessões do torneio,
os atletas podem usufruir das
fantásticos locais que a vila do
luso tem para oferecer, as unidades hoteleiras presenteiam a chegada dos jovens jogadores à vila
com toda a hospitalidade e regalo
das suas iguarias que lhe é recoO Pavilhão Gimnodesportivo Munici- nhecida em todo o País.
pal do Luso é o palco deste evento,
onde contamos com a presença de Espera-se que seja mais uma
atletas desde do 5 aos 20 anos de prova da festa do xadrez nacional
idade, divididos pelos seus escalões e que nossos jovens atinjam os
de competição de Sub-08 a Sub-20. objectivos pretendidos e que o
ambiente da prova seja repleto de
A prova deu início com uma cerimó- fair-play e boa disposição.
nia de abertura com um desfile dos
jogadores da prova, promovendo o
clube e associação que representam.
Deu-se início a mais uma edição do
Campeonato Nacional de Jovens
época 2013/2014, que este ano se
realiza na vila do Luso de 23 a 27 de
julho e que conta com a participação
de 255 atletas proveniente de 49
clubes do norte a sul do País.

Testemunhos
vox-pop

Veja mais em:
www.facebook.com/fpxadrez

Pedro Rego
“Está bem organizado, a sala de
jogo está bem estruturada, há
bastante espaço de intervalo
entre jogadores. Ser num pavilhão pode ser uma desvantagem devido ao ruído mas ao
mesmo tempo é uma exelente
forma de chamar a atenção do
público à modalidade.”

Rita avelino
“Organização fantástica, o
local, alojamento, a sala, tudo
muito bom até ao momento, a
cerimónia de abertura é engraçada, os miudos gostam!

Carlos aguiar
“A cerimónia de abertura é gira,
ajuda a por os jovens à vontade
a sala é muito boa, talvez a
melhor dos últimos anos, este
ano existe uma excelente sala de
análises”.

