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4 DE 7 rondas ja realizadas

APROXIMAM-SE AS DECISÕES FINAIS!
Ficam assim a faltar 2 dias de
competição, sendo o próximo dia
um dos mais importantes com o
aproximar do final da competição
e sendo dia de Ronda dupla, às
9:30 e 15:00. No dia 27 teremos
Os mais de 250 jovens que partici- a ronda final nesta edição.
pam nesta edição continuam empenhados em garantir os melhores Diariamente teremos a transmisresultados que lhe possibilitem o são das partida e Live-Streaming
melhor lugar possível na classificação no site da FPX. No Facebook
final, tanto individualmente como oficial da FPX podem ser encontradas atualizações diárias da
coletivamente para o seu clube.
prova.
Acrescendo aos jogadores, são mais
de 150 os dirigentes, familiares e
amigos que acompanham diariamente a prova, que hoje tiveram
igualmente a presença aguardada do
Sol para possibilitar a visita a esta
bela vila portuguesa.
Depois do 3º de competição, ficaram
assim realizadas 4 das 7 rondas que
fazem parte de cada um dos campeonatos nos respetivos escalões,
Sub-08 a Sub-20.

Testemunhos
vox-pop

Veja mais em:
www.facebook.com/fpxadrez

fernando silva
“Está bem organizado, nota-se que
houve cuidado na preparação do
recinto de jogo, o Luso é uma vila
bonita e acolhedora é um bom
local para a realização do campeonato não só pelas condições oferecidas como é uma exelente zona de
turismo, a sala de análises poderia
ser um pouco mais recata.”

vitor guerra
“Estamos a gostar de cá estar, o
campeonato está bem organizado, quero agradecer à Câmara
Municipal da Mealhada e a
Junta de Freguesia do Luso pelos
bons momentos aqui passados
um obrigado à equipa de
arbitragem e ao jogadores pelo
seu desportivismo, uma sugestão era tentar melhorar a sala de
análises, pois existe alguma
confusão.

modeste mendes
“Boas
instalações,
existem
optimas condições para jogar
xadrez, a desvantagem é a
bancada pois distrai um pouco
os jogadores, este ano superou
a edição anterior em Braga”.

