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Os Campeonatos Nacionais de Jovens, Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-18 e Sub-20 (CNJ), 
organizado pela Federação Portuguesa de Xadrez (FPX) com o apoio do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, da Câmara Municipal da Mealhada, da Junta de Freguesia do Luso e do Inatel, disputam-se de 
22 a 26 de julho de 2015, no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal do Luso, na Rua da Igreja, 3050 Luso. 
 
O regulamento, bem como todas as informações podem ser consultadas em 
http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2014-2015/jovens. 
 
Instalações 
O Campeonato será realizado no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal do Luso sendo todos os escalões 
disputados na área de jogo principal. 
 
A FPX oferece opções de alojamento e alimentação em hotéis no Luso, nomeadamente no Inatel Luso e 
Hotel Eden, ambos a cerca de 500 metros do Pavilhão. Ambos os hotéis dispõem de salas de reunião, salas 
de convívio e piscina.  
 
Pode consultar a localização exata do Pavilhão em: 
 
https://www.google.pt/maps/dir/Pavilh%C3%A3o+Municipal+Gimnodesportivo+do+Luso,+Rua+da+Igreja+s
%2Fn,+3050-263+Luso/INATEL+Luso,+Rua+Professor+Doutor+Costa+Sim%C3%B5es,+3050-
226+Luso/@40.381892,-
8.3867554,15z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xd2303c6fb7c9aa9:0x8e04f77c20a26fb5!2m2!1d-
8.381166!2d40.38521!1m5!1m1!1s0xd2303c71238f387:0x921c77d527dfd3b2!2m2!1d-
8.375655!2d40.38532!3e0  
 
 
Alimentações 
Os horários de alimentações no Inatel Luso e Hotel Eden são os seguintes: 
 - Pequeno-Almoço: entre 08:00 e 10:00 

- Almoço: entre 12:30 e 14:30 
- Jantar: entre 19:00 e 21:00 

 
O serviço de Pensão Completa será usufruído nas respetivas Unidades Hoteleiras e cada refeição será 
constituída por Sopa, Prato, Salada, Bebida, Sobremesa e Pão. A ementa do Prato principal será variado 
durante as diferentes refeições. 
 
 
É possível a reserva de alimentações a avulso para os dias 22 a dia 26, sendo efetuadas no Inatel Luso. 
Devem ser solicitadas e pagas à organização. 
 

Jogadores 
- até às 18:00 do dia anterior para os dias entre 23 e 27 de julho de 2014: 10,00€ 

Limitada à disponibilidade por parte do Restaurante 
 
Acompanhantes 
- até às 18:00 do dia anterior para os dias entre 23 e 27 de julho de 2014: 11,00€ 

Limitada à disponibilidade por parte do Restaurante 
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Acreditação 
A acreditação será efetuada Pavilhão Gimnodesportivo Municipal do Luso, local de jogo, até às 12:00 do dia 
22 de julho. As delegações devem informar a hora prevista de chegada para competicoes@fpx.pt e a 
acreditação poderá ser efectuada apenas pelo delegado do clube. 
 
Para os participantes alojados pelas opções da FPX, a acreditação tem de ser efetuada antes de tentar 
efetuar o check-in nas unidades hoteleiras. 
 
 
Atividades 
Cerimónia de Abertura - 22 de julho 
Antes da 1ª Ronda será efetuada o desfile das delegações presentes neste CN Jovens. Assim, é solicitado 
a todas as delegações que se encontrem no Pavilhão pelas 14:00 para ser preparada e organizada a 
entrada. 

 
 

Piscinas Municipais do Luso - 22 a 26 de julho 
Os participantes alojados pela FPX têm acesso gratuito à Piscina Municipal do Luso, mesmo por trás do 
Pavilhão onde serão realizados os jogos. O horário do funcionamento é entre as 11:00 e 19:00, bastando 
indicar o clube e nome para ter acesso. 

 
 

Reunião Técnica - 23 de julho 
Será realizada no Inatel Luso uma Reunião Técnica para avaliar a época de 2013/2014 e perspetivar a 
época de 2015/2016. Informações e inscrições em http://www.fpx.pt/web/actividades-e-formacao/noticias-e-
proximos-eventos/783-reuniao-tecnica-luso-23-de-julho-de-2015.  

 
 

Torneio dos Acompanhantes - 24 de julho 
Terá lugar no Inatel Luso pelas 20:30 o famoso Torneio dos Acompanhantes. Será um torneio de rápidas e 
a inscrição decorrerá entre os dias 22 e 23 de julho no local de jogo. 

 
 
Cerimónia de Encerramento e Almoço de Encerramento - 26 de julho 
A Cerimónia de Encerramento com a Entrega dos Troféus tem hora estimada de iniciar pelas 13:30. Desta 
forma haverá um Almoço de Encerramento com início às 12:00 na zona externa do Pavilhão composto por 
um Churrasco. Os participantes alojados pela FPX terão direito a 2 sandes cada um, por meio de entrega 
de senha. Os restantes participantes poderão adquirir senhas às organização no valor de 1,50€ cada uma. 
 
 
 
Acesso Internet 
Pavilhão 
Existirá uma rede Wi-Fi dedicada para os acompanhantes poderem acompanhar as partidas em direto. 
 
Inatel Luso 
Existe rede Wi-Fi gratuita na zona do Bar e Sala de Convívio. 
 
Hotel Eden 
Existe internet gratuita nos quartos e restantes áreas do Hotel, com velocidades limitadas aos níveis de 
utilização dos hóspedes. 
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