NEWSLETTER
CAMPEONATO NACIONAL DE JOVEnS

2013/2014
Luso
DOMINGO - 27 DE JULHO 2014

Reta final do cn jovens 2013/2014

CAMINHAMOS PARA O FIM DE MAIS UMA EDIÇÃO

Depois do 4º dia de competição,
ficaram assim realizadas 6 das 7
rondas que fazem parte de cada um
dos campeonatos nos respetivos
escalões, Sub-08 a Sub-20.

Decorreu na noite de sexta - feira
mais uma edição do famoso “Torneio dos Acompanhantes” disputado em ritmo rápido e que foi
realizado no Inatel Luso contou
com a presença cerca de 20 jogaO Campeonato Nacional de Jovens dores que tem acompanhado
continua numa acesa luta pelos luga- diariamente o seus jovens atletas.
res medalhados em todos os seus
escalões, mantendo-se um equílibrio Iremos terminar esta prova com a
muito acentuado nos primeiros luga- entrega dos 14 Títulos Individuais
res que dão acesso ao desejado título e dos 2 colectivos, será parte da
de Campeão Nacional.
cerimónia de encerramento um
convívio/churrasco que será realiFicamos desta forma a menos de 5 zado nas imediações do Pavilhão
horas de xadrez para conhecer os Gimnodesportivo Municipal do
novos Campeões Nacionais de Luso, que contará certamente com
Jovens da edição 2013/2014 disputa- exelentes iguarias e uma enorme
da na Vila do Luso, que terá ínicio boa disposição vivida ao longo
pelas 9h30.
deste 5 dias incríveis de xadrez.

Testemunhos
vox-pop

Veja mais em:
www.facebook.com/fpxadrez

diogo martins
“A sala tem boas condições,
penso que o nível de xadrez está
mais forte, o positivo dos Campeonatos Nacionais é o grande
convívio que existe entre os
atletas, o menos positivo é a
pouca adesão de jogadores no
meu escalão.”

diana nogueira
“A sala de jogo está bem organizada penso que melhorou
bastante em relação ao ano
passado, o nível de jogo no meu
escalão penso que está um
pouco mais fraco do que em
anos anteriores.

rui henriques
“É um Campeonato que reúne
boas condições, sala de jogo,
alojamento,alimentação. A nível
de jogo nota-se uma maior
qualidade em alguns dos escalões, uma sugestão seria que os
jogos fossem transmitidos num
ecrã para que os acompanhantes podem-se ver os seus
atletas.”

