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1. COMPETIÇÕES NACIONAIS
O sorteio para as meias-finais da 3ª Divisão será realizado no dia 1 de Julho de
2009, pelas 18 horas na sede da FPX.
O Campeonato Nacional de Sub 20, realiza-se no Centro de Estágio da Cruz
Quebrada - Oeiras de 11 a 16 de Agosto de 2009.
O Campeonato Nacional Absoluto decorrerá de 5 a 13 de Setembro de 2009 na
Amadora. Esta prova foi eleita pela direcção como evento comemorativo do
centenário do Comité Olímpico de Portugal.
O Campeonato Nacional Individual de Semi-Rápidas que decorrerá no dia 19 de
Setembro de 2009 ainda não tem local definido para a sua realização. A direcção
abre às Associações Distritais conjuntamente com outros parceiros a possibilidade
de apresentarem candidaturas para a sua realização e enviarem as mesmas para
fpx@fpx.pt, até ao dia 25 de Julho de 2009.
Os Campeonatos Nacionais de Rápidas Individual e por Equipas serão realizados
no Concelho de Guimarães, nos dias 26 e 27 de Setembro de 2009.
2. ELO FPX E ELO DE SEMI-RÁPIDAS
Em Julho serão publicadas as listas Elo FPX e de semi-rápidas. De acordo com a
proposta apresentada para a regulamentação Elo para a última Assembleia Geral,
as listas passarão a sair de dois em dois meses em sintonia com a lista de Elo
FIDE. As provas para homologação, respectivamente para Elo FPX e para Elo SemiRápidas, deverão ser enviadas para elo.fpx@fpx.pt e elo.fpx.semirap@fpx.pt,
usando o programa SwissManager. Só serão contabilizados os jogadores filiados na
FPX das provas homologadas.
3. PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS
A comitiva portuguesa que viajará para Mureck – Austria, onde terão lugar os
Campeonatos de Jovens da União Europeia de 4 a 13 de Agosto, é constituída por
28 pessoas: chefe da comitiva, José Cavadas; treinadores, António Fróis e Vitor
Guerra; 12 atletas, André Carmona (sub 8); Luís Rodrigues (sub 8); António
Ferreira (sub 8); Rita Jorge (sub 10); Hugo Ferreira (sub 10); João Santana (sub
10); André Mateus (sub 12); Francisco Cavadas (sub 12); João Vicente (sub 14),
Inês Lima Santos (sub 14); Maria Oliveira (sub 14); Luís Silva (sub 14), e 13
acompanhantes.
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4. ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS NO ÂMBITO DO PROGRAMA INOVADOR
Realizaram-se em Abril, em Soure, durante o Regional Escolar da Zona Centro,
actividades de sensibilização da modalidade.
O concelho de Odemira teve em algumas escolas locais, durante o mês de Maio,
actividades de divulgação e ensino do xadrez.
No mês de Maio e Junho, no concelho de Sesimbra durante a semana pedagógica
que decorreu no castelo e também numa escola básica integrada foram realizadas
diversas simultâneas de xadrez.
Começou em Junho e prolonga-se até Setembro uma série de actividades de
xadrez no programa “Desporto na Rua”, da autarquia da Amadora, integrados no
Festival de Xadrez da Amadora onde se insere o Campeonato Nacional Absoluto.
A FPX associou-se pela terceira vez consecutiva aos jogos de Integração e Inclusão
de Lisboa, em Junho, através da organização de uma simultânea de Xadrez.
5. FORMAÇÃO
A direcção convida os interessados a participarem na 6ª edição do Seminário
Internacional de Treino de Jovens, 12 e 13 de Setembro de 2009, que decorrerá
em Lisboa. Mais informações poderá obter na página da FPX. Os participantes
filiados na FPX, nos cursos de treinadores de grau 1 do ano passado, que
obtiveram nota superior ou igual a dezassete e os titulares, filiados na FPX, de
grau de treinador superior a um, terão o alojamento de 12 para 13 de Setembro
de 2009 (caso residam fora da Grande Lisboa) e a inscrição pagos pela FPX.
6. PERCURSO DE ALTA COMPETIÇÃO
O novo treinador FPX do atleta Rúben Pereira é o Grande Mestre Kevin Spraggett.
A Ana Baptista continuará a ser treinada pelo Mestre Internacional Rui Dâmaso.
Estes são actualmente os atletas que beneficiam do estatuto de Percurso de Alta
Competição.
7. OUTRAS INICIATIVAS
A FPX continuará em Setembro com a realização das vídeo-conferências.
A direcção propôs ao COP a candidatura para a inclusão do xadrez na 3ª edição
dos Jogos da Lusofonia em 2013.
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