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5º ESTÁGIO NACIONAL DE JOVENS 

ABRANTES-DEZEMBRO 2009 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dezembro 2009 



O quinto estágio nacional de jovens decorrerá em Abrantes de 19 a 22 de Dezembro 

de 2009, na Pousada da Juventude. A inscrição deverá ser efectuada para 

estagios.jovens@fpx.pt, até ao dia 16 de Dezembro, indicando o seu nome, e se 

levarem acompanhantes, os respectivos nomes, o modo de transporte, data e hora 

prevista da chegada.  

Os campeões nacionais de partidas clássicas, os atletas de alto rendimento, incluindo 

aqueles que ainda não constam na referida lista do IDP , mas cumpriram os requisitos 

estabelecidos no Regulamento de Estatuto e Percurso de Alta competição da FPX 

terão as despesas de estadia pagas, em quartos múltiplos.   

Os restantes atletas poderão inscrever-se de forma análoga ao estabelecido no 

primeiro ponto do boletim zero: 

1) A FPX abre a possibilidade da participação, em cada época desportiva, dos quatro 
atletas melhores classificados em cada escalão dos campeonatos nacionais absolutos de 
jovens e das duas atletas melhores classificadas em cada escalão dos campeonatos 
nacionais femininos jovens, estabelecendo um número máximo de elementos para a 
participação nos estágios nacionais 
Serão substitutos todos os restantes atletas classificados até ao oitavo lugar, inclusive, 
em cada escalão dos campeonatos nacionais absolutos de jovens e as restantes atletas 
classificadas até ao quarto lugar, inclusive, em cada escalão dos campeonatos nacionais 
femininos jovens da época respectiva. 
 

Assim os atletas que estejam nas condições anteriores ou que tenham participado em 

representações internacionais, e que se inscrevam, até perfazer catorze, apenas 

suportarão as despesas com a alimentação, estabelecendo--se uma ordenação 

cronológica baseada na data de recebimento das inscrições. Todos os restantes atletas, 

suportarão as despesas com a estadia. 

Caso não se preencha o número total de 30 participantes, poderemos avaliar sobre o 

preenchimento dos lugares vagos. 

O transporte dos atletas para o local de estágio não será da responsabilidade da FPX. 

Apoio:  Movijovem- Pousadas da Juventude e Cartão Jovem e A.X.Santarém 

 

A Direcção da FPX 

 

 

 

 

mailto:estagios.jovens@fpx.pt
http://www.idesporto.pt/listaatletas.aspx
http://fpx.weebly.com/uploads/1/3/7/1/137131/regulamento_de_alta_competicao_e_percurso_de_alta_competicao_-ag26_07_2009.pdf

