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Foi em Estarreja a 1ª prova nacional do ano, tendo lugar a 9 de janeiro o Campeonato Nacional de
Partidas Rápidas 2015/2016, Equipas e Individual, com o apoio do CR Estarreja e da Câmara
Municipal de Estarreja, iniciando da melhor forma este novo com uma prova bastante participada e
disputada.
Foi um dia intenso de xadrez, com um ritmo frenético de jogos, chegando alguns jogadores a
efetuarem 18 jogos de xadrez no total das 2 competições. Na prova de equipas, na parte da manhã,
foram 38 as equipas presentes nesta edição, com cerca de 170 jogadores em jogo. A prova individual,
na parte da tarde, contou com 190 jogadores representando 32 clubes diferentes. Um dia cheio de
xadrez em Estarreja neste novo ano.
Na parte da manhã tivemos a realização da prova de equipas, que juntou 38 equipas, algumas delas
estreantes nestas andanças mas com bastante equipas cotadas na disputa pelos títulos. Ao final de 7
rondas, foi o GD Dias Ferreira a conquistar o título, o seu 1º neste ritmo depois de no ano passado ter
também conquistado o seu 1º no ritmo de Semi-Rápidas, com 6 vitórias e 1 empate perfazendo 20
pontos em 21 possíveis. Em 2º lugar ficou a equipa do GX Porto 'A' com 18 pontos, que teve melhor
critério de desempate em relação ao CX Colégio Português 'A' que terminou também 18 pontos e fica
assim em 3º lugar.
»Classificação Prova Equipas - Chess-Results
1º GD Dias Ferreira - 20 em 21
2º GX Porto 'A' – 18
3º CX Colégio Português 'A' – 18
4º CX A2D 'A' – 17
5º O Amanhã da Criança – 17
6º ADRC Mata de Benfica 'A' – 17
7º Clube dos Galitos 'A' – 17
8º GX 113 'A' – 17
9º A.XAT – 16
10º CX A2D 'B' - 15
(...)
A tarde ficou reservada para a prova individual, com 190 jogadores a participar no Campeonato
Nacional Individual de Partidas Rápidas, onde estiveram presentes 23 jogadores titulados
internacional e nacionalmente, tornando as 11 rondas da competição bastantes renhidas e
competitivas pelos lugares cimeiros da classificação. E no final tivemos mais um estreante a
vencer este título, com o Pedro Rego a vencer depois de conquistar 9,5 pontos em 11 possíveis,
depois de ter já estado muito perto de vencer nas Semi-Rápidas. Em 2º lugar ficou o Luís Silva com
9 pontos repetindo o lugar conquistado em 2012/2013, seguido do António Fernandes que
conquistou o seu último título em 2011/2012.
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»Classificação Prova Individual - Chess-Results
1º Pedro Rego, Sporting CP - 9,5 em 11
2º Luís Silva, CX A2D - 9,0
3º António Fernandes - 8,5
4º Miguel Silva, AX Gaia - 8,5
5º António Caramez Pereira, EX Porto - 8,5
6º Jorge Ferreira, GD Dias Ferreira - 8,5
7º Carlos Novais, CX A2D - 8,5
8º Emanuel Pires, Amadora Xadrez - 8,5
9º João Leonardo, A.XAT - 8,0
10º Ivo Dias, CX A2D - 8,0
(…)
Depois de um arranque de ano em grande, no próximo sábado dia 16 de janeiro voltam os jogos
do Campeonato Nacional por Equipas 2015/2016, 2ª e 3ª Divisão, entrando em jogo 72 equipas
de norte a sul do país, com cerca de 300 jogadores em jogo. Depois para fechar o mês de janeiro
em grande, no dia 30 vamos a Ílhavo para mais uma emocionante prova de jovens com o
Campeonato Nacional de Jovens de Partidas Semi-Rápidas por Equipas, uma prova recheada de
atrativos e brindes para os nossos jovens.

No Facebook oficial da FPX podem ser revistas as atualizações diárias da prova em
https://www.facebook.com/fpxadrez.
Todas as informações http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2015-2016/rapidas-equipas e
http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2015-2016/individual-rapidas.
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