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De 19 a 23 de março realizou-se no Axis Porto Hotel o Campeonato Nacional Feminino. Inicia-se no
ritmo de Rápidas e Semi-Rápidas no primeiro dia da competição a 19 de março, dando entrada ao
ritmo Lento de 20 a 23 de março. Depois de na época passada Pedras Salgadas ter recebido 63
participações diferentes no conjunto das 3 provas, a prova move-se para o Grande Porto. São 3 os
títulos nacionais que estarão em disputa, onde duas jovens inscreveram esses títulos pela primeira
vez no seu palmarés na época passada, no ritmo de Lentas e Semi-Rápidas. Foram mais 5 dias
intensos de competição na procura das novas campeãs nacionais.
O Campeonato Nacional Feminino 2015/2016, que juntou mais uma vez as provas de Rápidas e
Semi-Rápidas, antecedendo a prova de Lentas. No dia 19 de março tiveram lugar as provas de
Rápidas e Semi-Rápidas, com 31 e 33 jogadoras em cada uma das provas respetivamente, com 13
clubes representados, um número recorde de participação nestas provas. A prova de Rápidas
jogou-se em sistema suiço, num total de 7 jogos de 3 minutos mais 2 segundos de acréscimo por
jogadora. A prova de Semi-Rápidas foi jogado em sistema suíço com 6 jogos de 15 minutos mais 10
segundos de acréscimo por jogadora. Sagraram-se Campeãs Nacionais a Sara Monteiro e a Mariana
Silva, respetivamente em cada uma das provas.
A prova de Lentas decorreu desde 20 a 23 de março, num total de 6 rondas com 13 jogadoras. Foi
uma prova com muitas jovens jogadoras mas também com jogadoras experientes, que durante a
prova deram o seu melhor na procura da melhor classificação possível. E foi a Ana Baptista do GC
Odivelas a vencer a prova de Lentas, somando ao seu palmarés o seu 3º títulos desta prova, depois
de ter vencido em 2007/2008 e 2008/2009. Foi uma prova irrepreensível, tendo vencido os 6 jogos
realizados, e tendo ao final da 5ª Ronda já assegurado o título depois de 5 vitórias consecutivas. Em
2º lugar, depois de ter conquistado título nas Rápidas, ficou a Sara Monteiro da ADRC Mata de
Benfica, somando 4,5 pontos. O 3º lugar foi decidido nos critérios de desempate, com a Maria Alice
Oliveira do GD Dias Ferreira a terminar no 3º posto com vantagem sobre a Filipa Pipiras em 4º e
Mariana Silva em 5ª, as 3 terminando com 4 pontos.
LENTAS
»Classificação - Chess-Results
1ª Ana Baptista, GC Odivelas - 6,0 em 6,0
2ª Sara Monteiro, ADRC Mata de Benfica - 4,5
3ª Maria Alice Oliveira, GD Dias Ferreira - 4,0
4ª Filipa Pipiras, EX Porto - 4,0
5ª Mariana Silva, CX A2D - 4,0
6ª Ana Silva, CX A2D - 3,5
7ª Susana Ferreira, GD Dias Ferreira - 3,0
8ª Madalena Oliveira, AA Coimbra - 3,0
9ª Diana Nogueira, GX Porto - 3,0
10ª Rita Santos, Clube dos Galitos - 2,0
(...)
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Agora as provas nacionais fazem um descanso no fim de semana da Páscoa, mas voltam já na
semana seguinte e sem descanso! De 29 de maio a 2 de abril temos a 1ª prova da edição de
2015/2016 do Circuito Nacional de Lentas, o III Azores International Chess Open em Ponta Delgada.
No 2 dia de abril temos também uma emocionante eliminatória da Taça de Portugal por Equipas
2015/2016, os 1/16 de Final.
E as provas não pararão em abril, com no dia 9 de abril a Benedita a receber mais um grande
Campeonato Nacional de Jovens, desta feita em ritmo de Rápidas juntando no mesmo dia a provas
de equipas e individual. A 16 de abril temos a 2ª prova do Circuito Nacional de Semi-Rápidas em
Matosinhos com o II Torneio de Xadrez da União das Freguesias de S. Mamede de Infesta e Sra. da
Hora e fechamos o mês de abril com o Open Internacional Queima das Fitas 2016 de 22 a 25 de
abril em Coimbra.

Todas as informações em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2015-2016/femininorapidas,
http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2015-2016/feminino-semi-rapidas
e
http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2015-2016/feminino.
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