
Deu-se início a mais uma edição do 
Campeonato Nacional de Jovens 
época 2014/2015, que este ano 
voltou à vila do Luso. A prova segue de 
22 a 26 de julho e conta com a partici-
pação de 299 atletas provenientes de 
51 clubes diferentes de norte a sul do 
País.

O Pavilhão Gimnodesportivo Munici-
pal do Luso volta a ser o palco deste 
evento, onde contamos com a presen-
ça de atletas desde do 5 aos 20 anos 
de idade, divididos pelos 7 escalões de 
competição de Sub-08 a Sub-20.

A prova deu início com a Cerimónia de 
Abertura composta pelo desfile dos 
jogadores da prova, promovendo o 
clube e associação que representam.

Para além das sessões do torneio, 
os atletas podem usufruir dos 
fantásticos locais que a vila do Luso 
tem para oferecer, as unidades 
hoteleiras presenteiam a chegada 
dos jovens jogadores  à vila nos 5 
dias da prova Rainha do Xadrez 
Nacional.

Espera-se que seja mais uma prova 
da festa do Xadrez Jovem e que 
nossos jovens atinjam os objectivos 
pretendidos, que o ambiente da 
vivido seja repleto de fair-play e boa 
disposição.
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“A Cerimónia de Abertura foi 
animada como tem vindo a ser 
já habitual, é um  momento 
engraçado para os jovens 
atletas. A Vila do Luso é um bom 
local para praticar Xadrez, os 
escalões estão mais equilibra-
dos este ano.”

“É um espaço agradável, ser 
realizado na Vila do Luso 
proporciona momentos calmos 
aos jovens o que é importante 
para o nível de Xadrez praticado 
na prova. No geral os escalões 
estão mais fortes.”
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“É um excelente espaço, existem 
boas condições para praticar a 
modalidade, no futuro o CN 
Jovens deveria ser sempre reali-
zado aqui. O Desfile foi engra-
çado mas talvez deveria ser 
agrupado por associação e não 
por clube”.
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