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1. Campeonato Europeu de Veteranos 2014 

  

1 Campeonato Europeu de Veteranos 2014 

 
O Campeonato Europeu de Veteranos 2014 está prestes a começar. Será realizado no Porto, no Axis 
Hotel Porto, de 8 a 22 de março de 2014, sendo a primeira organização duma prova oficial do 
calendário da ECU (Associação Europeia de Xadrez) e FIDE (Federação Internacional de Xadrez) em 
solo português, no ano em que a FPX comemora o seu 87º aniversário. Esta edição tem duas 
novidades: a de existirem duas categorias de veteranos, acima dos 50 anos (nascidos em 1964 ou 
antes) e acima dos 65 anos (nascidos em 1949 ou antes) e por juntar as provas de Semi-Rápidas e 
rápidas à prova de lentas, tornando o evento ainda mais envolvente e espetacular. 
 
A prova de Lentas terá lugar entre 9 e 17 de março, com um total de 9 rondas, uma por dia. Depois 
de 19 a 20 de março realizar-se-ão 9 rondas de partidas Semi-Rápidas e no dia 21 de março realizar-
se-á os torneios de partidas Rápidas, igualmente com 9 rondas. 
 
Depois de finalizado o prazo de inscrições estão inscritos 115 jogadores diferentes para as 3 provas, 
nas diferentes 4 categorias por prova, num total de 25 países representados, tendo sido já batido o 
número de participantes da edição de 2013 realizada em Plovdiv na Bulgária. Serão provas 
fortíssimas, com jogadores do Top Internacional, nas respetivas idades. A título de exemplo estarão 
presentes 10 Grandes Mestres (5 mulheres), 13 Mestres Internacionais (5 mulheres) e 14 Mestres 
FIDE (3 mulheres), num total de mais 30% de titulados internacionais nesta prova. Os portugueses 
aderiram em massa a esta prova, totalizando-se em 17 os portugueses que irão estar presente neste 
grande momento do Xadrez Nacional e Internacional. 
 
Lentas   119 

50+   35 
50+ Feminino  11 
65+   61 
65+ Feminino  12   

Semi-Rápidas  50 
50+    11 
50+ Feminino  8 
65+    24 
65+ Feminino  7  

Rápidas  40 
50+   9 
50+ Feminino  8 
65+   16 
65+ Feminino  7 
 

Nota: Alguns torneios poderão ser juntados.  
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Esta prova não é um momento isolado do Xadrez nacional. Aproveita a realização deste grande 
marco do movimento xadrezista nacional, serão realizados no distrito do Porto a 15 de março o 
Campeonato Nacional de Jovens de Partidas Rápidas 2013/2014 - Equipas e Individual, que juntará 
em Gaia, numa organização do Colégio de Gaia e da Escola Profissional de Gaia, jovens dos 6 aos 20 
anos de idade na disputa de mais de uma dezena de títulos de campeão nacional. De 10 a 16 de 
março será realizado no Porto, o 1º de 7 torneios do Circuito Nacional de Lentas 2013/2014, o Open 
Axis Hotel Porto 2014. 
 
Todas as informações podem ser consultadas no site oficial do evento em http://escc2014.fpx.pt e 
no site da FPX em http://www.fpx.pt.  
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