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Depois de disputadas 3 rondas de 
jogos de mais uma edição do Cam-
peoanato Nacional de Jovens 
2013/2014 os jogos seguem a bom 
ritmo, os 255 jovens disputam os 14 
títulos individuais de campeões 
nacionais da presente época.

O dia 24, foi o primeiro dia de ronda 
dupla, onde os jovens foram postos à 
prova desde a manhã até ao final do 
dia, com mais de 8 horas de xadrez 
no Pavilhão na Freguesia do Luso.

Está também em disputa os dois 
títulos coletivos, onde os 49 clubes 
representados querem amealhar o 
máximo de pontos na classificação 
individual de cada escalão.

Ficam assim a faltar 4 rondas de 
jogos para o final da edição de 
2013/2014 do CN Jovens.No dia 
25 joga-se a 4ª Ronda às 15:00, 
ficando para Sábado um dia 
muito decisivo com nova Ronda 
dupla, às 9:30 e 15:00.

Diariamente teremos a transmis-
são das partida e Live-Streaming 
no site da FPX. No Facebook 
oficial da FPX podem ser encon-
tradas atualizações diárias da 
prova.

3 RONDAS DECORRIDAS!

CAMPEONATO NACIONAL DE JOVEnS

Luso
2013/2014

cn JOVENS SEGUE A TODO O VAPOR!



www.facebook.com/fpxadrez
Veja mais em:
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“Está bem organizado, a sala de 
jogo está bem disposta, ser num 
pavilhão é positivo pela divulga-
ção da modalidade, mas pode-
ria se tentar que fosse tudo no 
mesmo local, alojamentos e 
jogos ajuda muito com a orga-
nização dos atletas, poderia 
haver também projeção dos 
jogos no primeiro piso.”

“O Espaço é muito bom, 
embora não aprecie muito os 
pavilhões devido ao ruído, a 
nível de competição já existiu 
partidas muito equilibradas, é 
sinal que estamos a evoluir no 
xadrez!”

bruno figueiredo

DAVID CADEIRINHAS 

“A sala está bem organizada, 
tem boa luz é bastante arejada  
existe menos barulho que em 
edições anteriores, a nível de 
jogos está bastante forte, a força 
dos jogadores é muito seme-
lhante, esperam-se jogos muito 
equilibrados”.

IVO DIAS

Testemunhos


