
Depois do 4º dia de competição 
ficaram assim realizadas 6 das 7 
rondas que fazem parte do Campeo-
nato Nacional de Jovens, ficando 
apenas a faltar a última e decisiva 7ª 
Ronda.
Em todos os seus escalões continua 
acesa a luta para definir quem se 
mantêm nos lugares medalhados, 
mantendo-se um equilíbrio muito 
acentuado nos primeiros lugares que 
dão acesso ao desejado título de Cam-
peão Nacional.
Decorreu na noite de sexta-feira mais 
uma edição do famoso “Torneio dos 
Acompanhantes” disputado em ritmo 
rápido que foi realizado no Inatel Luso 
e contou com a presença cerca de 20 
árbitros, treinadores, dirigentes e fami-
liares que têm acompanhando diaria-
mente

mente os seus jovens atletas e 
possibilitam a participação deles 
neste momento alto do Xadrez 
Jovem Nacional.
Ficamos desta forma a menos de 5 
horas de xadrez para conhecer os 
novos Campeões Nacionais de 
Jovens da edição 2014/2015 
disputada na Vila do Luso, que terá 
inicio pelas 9h30, culminando na 
entrega dos 14 Títulos Individuais e 
dos 2 Títulos Colectivos. 
A Cerimónia de Encerramento 
contará igualmente com um conví-
vio/churrasco que será realizado 
nas imediações do Pavilhão Gim-
nodesportivo Municipal do Luso, 
fechando com boa disposição estes 
5 intensos dias de xadrez.
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“Está tudo a correr bem, nota-se 
que este ano o meu escalão 
está mais equilibrado do que o 
ano passado, em geral os esca-
lões evoluiram bastante.”

“A FPX está de Parabéns! mostra 
o seu profissionalismo mais uma 
vez. De uma forma geral os 
escalões estão bastante compe-
titivos este ano. Penso que por 
esta competição se realizar no 
Luso é vantajoso para todos os 
clubes devido à sua excelente 
localização central.”

HENISH BALU

JOSÉ CAVADAS 

TESTEMUNHOS

“Está tudo a correr bem, temos 
uma boa equipa de arbitragem 
preocupada e unida. Têm 
havido uma especial atenção 
nos escalões mais novos onde é 
preciso dar alguma ajuda aos 
atletas. Sentimos a confiança 
dos dirigentes e treinadores o 
que é bastante gratificante para 
nós.” 

VITORINO FERREIRA


