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COMUNICADO DIREÇÃO 0.59-2019
FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ
11 de julho de 2019

1.

Participação Internacional – Campeonato Mundial de Rápidas e Semirrápidas de sub-14, sub-16 e sub-18

1. A Federação Portuguesa de Xadrez abre a possibilidade de participação internacional de atletas no
Campeonato Mundial de Rápidas e Semirrápidas nos escalões Sub-14, Sub-16 e Sub-20 a realizar
em Salobreña, Espanha, entre os dias 10 e 14 setembro de 2019.
Os interessados terão de manifestar a sua vontade de participar, até ao dia 25 de julho 2019 e
confirmar a sua participação por escrito em carta registada enviada para a morada oficial da FPX
ou via email para fpx@fpx.pt
A FPX permite aos jovens a participação internacional no campeonato do mundo nas seguintes
condições:
1.1 Ter ficado nos 8º primeiros lugares entre os jogadores de nacionalidade portuguesa dos
respetivos escalões (Sub-14, Sub-16 e Sub-18) numa das seguintes competições:
- Campeonato Nacional de Jovens Clássicas
- Campeonato Nacional de Jovens Rápidas
- Campeonato Nacional de Semirrápidas
ou no escalão inferior (Sub-08, Sub-10 ou Sub-12) , o resultados desportivos são referentes à
presente época.
1.2 Os jogadores terão de ser obrigatoriamente acompanhados pelos seus encarregados de
educação.
1.3 Os custos inerentes a esta participação são suportados pelos clubes ou pelos encarregados de
educação.
2. Para as confirmações até ao dia 25 julho, o preço final será 452 euros e incluí:
- Alojamento de 4 noites em regime de pensão completa em quarto duplo. O alojamento é
realizado no hotel Salobreña *** (Local da Prova)
- Transfere da estação de comboios de Málaga ou do aeroporto de Málaga até ao Hotel, a inscrição
na prova, taxa FIDE.
- Caso seja necessário um quarto triplo o preço tem uma redução de 16 euros por pessoa.
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3. Os pagamentos devem ser efetuados para conta da Federação Portuguesa de Xadrez na Caixa
Geral de Depósitos com o seguinte IBAN: PT50 0035 0281 00009547830 13 até 25 de julho de
2019.
4. A Federação Portuguesa de Xadrez designou como chefe de comitiva que irá orientar a
participação na prova, o Professor José Gonçalves do Ginásio Louriçal.
5) O transporte para o local da prova é da responsabilidade dos jogadores e acompanhantes.
Caso estejam interessados a FPX poderá organizar um transfere com partida de Lisboa até
Salobreña com um custo máximo de 300 euros, o valor poderá mudar conforme o número de
interessados.
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