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Depois de decorridas 5 rondas de 
jogos do Campeonato Nacional de 
Jovens, este encontra-se bastante 
aceso e disputado nos diversos esca-
lões. O campeonato está a entrar na 
recta final, e já se começa a definir os 
próximos jovens campeões nacionais.

No escalão Sub - 08, Tiago Prazeres 
do GD Ramiro José segue isolado na 
frente só com vitórias, seguido de 4 
jogadores com 4 pontos atrás deste.

No escalão Sub - 10 o primeiro lugar 
encontra-se bastante disputado com 
dois jogadores empatados com 4,5 
pontos – José Santos CXE E.B. 2,3 
João de Meira e Daniel Fidalgo do 
Santo Antoniense FC.

No escalão Sub - 12, Hugo Sousa do 
CXE E.B. 2,3 João de Meira segue 
com meio ponto de avanço sobre os 
seus adversários mais directos, tendo 
para já conseguido  a totalidade dos 
pontos.

Nos Sub - 14 está tudo por decidir, 
com dois jogadores empatados na 
liderança com 4,5 pontos – André 
Fidalgo do Santoantoniense FC e 
Hugo Ferreira dos GD Ferroviários 
do Barreiro.

Nos Sub - 16 destaca-se o atleta 
Henrique Aguiar do Clube dos Gali-
tos que segue no primeiro lugar com 
4,5 pontos, mais meio ponto que o 
segundo e o terceiro lugar.

No escalão Sub - 18 Luis Silva NXV S. 
Cosme – Didáxis segue imbatível 
com 5 pontos no primeiro lugar.

Nos Sub - 20 Nuno Martinho do CXE 
E.B. 2,3 João de Meira segue em 
primeiro lugar do seu escalão, tendo 
assim 4,5 pontos em 5 possíveis.

Boa sorte a todos os jogadores para 
as rondas finais!

A LUTA PELOS TÍTULOS

Campeonato ao rubro

CAMPEONATO NACIONAL DE JOVEnS

2012/20132012/2013
braga



www.facebook.com/fpxadrez
Veja mais em:

“ Para já está a correr bem o 
Campeonato Nacional, apenas 
tenho a destacar que o facto de 
existir uma bancada de onde o 
público possa visualizar os 
jogos pode distrair os jogado-
res”.

“Este campeonato está a ser um 
dos melhores nacionais ate 
agora.”

carla carneiro

diana nogueira

“O local de jogo é bom e 
confortável.Está a ser uma prova 
difícil, mas espero ir o mais 
longe possivel e poder aprender 
bastante.”

ANDRe PINTO
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