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A grande prova nacional dos jovens portugueses está quase aí! O CN Jovens 2013/2014, que junta os 
escalões desde os Sub-08 aos Sub-20, move-se este ano para o Luso, realizando-se de 23 a 27 de 
julho. Tem o apoio da Câmara Municipal da Mealhada, da Junta de Freguesia do Luso e do Inatel e 
terão lugar no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal do Luso. 
 
Será numa das mais belas terras de Portugal, num dos mais bonitos Pavilhões Desportivos, que os 
jovens de todo o país se juntarão para esta grande festa do xadrez nacional, em mais uma prova da 
vitalidade do nosso xadrez. São 16 os títulos em jogo, entre títulos individuais absolutos e femininos 
e os títulos coletivos absoluto e feminino. Os vencedores em anos transatos podem ser consultados 
em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/campeoes/campeonato-nacional-jovens. 
 
São 49 clubes diferentes, de 10 distritos diferentes, de norte a sul do país que estarão representados 
neste que é o momento grande e muito aguardado do xadrez jovem nacional. São 255 os jovens nos 
7 escalões em jogo.  
 
»Calendário - Chess-Results 
- 23/07: 14h30 Cerimónia de Abertura 
- 23/07: 15h00 1ª Ronda 
- 24/07: 09h30 2ª Ronda 
- 24/07: 15h00 3ª Ronda 
- 25/07: 15h00 4ª Ronda 
- 26/07: 09h30 5ª Ronda 
- 26/07: 15h00 6ª Ronda 
- 27/07: 09h30 7ª Ronda 
- 27/07: a definir Cerimónia de Encerramento e Entrega dos Troféus 
                          efectua-se logo após o término de todos os jogos 
 
 
Diariamente teremos a transmissão das partida e Live-Streaming no site da FPX em 
http://www.fpx.pt/web/comunicacao/fpx-ao-vivo/provas-em-direto. No Facebook oficial da FPX 
podem ser encontradas atualizações diárias da prova em https://www.facebook.com/fpxadrez. 
 
Todas as informações em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/20132014/jovens. 
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