BOLETIM Nº 6 – ESTÁGIOS NACIONAIS PARA OS JOVENS

INFORMAÇÃO SOBRE O 6º, 7º E 8º ESTÁGIO NACIONAL DE JOVENS

JUNHO 2010

Calendarização e local de realização dos estágios 2010:

- 6º estágio nacional de jovens decorrerá de 19 a 23 de Julho no Colégio de Gaia.
- 7º estágio nacional de jovens decorrerá de 25 a 30 de Julho em Mirandela.
- 8º estágio nacional de jovens decorrerá de 18 a 22 de Dezembro na Pousada da Juventude
em Almada.

Os estágios da FPX, continuarão sob a coordenação dos Mestres Internacionais Sérgio
Rocha e António Fróis. Os conteúdos para cada um dos estágios serão apresentados nos
próximos boletins.
O sexto estágio será realizado no Colégio de Gaia com o apoio da Academia de Gaia. As
despesas com alojamento e alimentação serão suportadas pelos interessados. O alojamento
dos atletas deverá ser conjunto no próprio Colégio de Gaia, os almoços e jantares (€5 por
refeição, no mínimo de 25 pessoas) poderão também ser tomados na cantina do Colégio de
Gaia. Sobre os preços de alojamento (com pequeno almoço incluído), por dia, €15 em
camarata, por pessoa e €17,5 em quarto duplo, por pessoa.
O sétimo estágio será realizado em Mirandela, com o apoio da Câmara Municipal de
Mirandela e a Associação de Xadrez de Bragança na Instituto Piaget em Mirandela de 25 a
30 de Julho e o alojamento será na Residência de Estudantes (Central) Beco de São Miguel,
Mirandela. A Câmara Municipal de Mirandela oferece o alojamento a 30 jovens atletas
participantes e duas manhãs na piscina Municipal. As refeições (almoço e jantar) serão na
Cantina do Instituto Piaget em Mirandela e terão um custo de 3,5 euros por refeição.
Poderão alguns acompanhantes/delegados usufruir do alojamento, dependendo do número
de inscritos.
Durante essa semana, decorrem as festividades da cidade e paralelamente terão lugar
actividades de xadrez englobadas no programa desportivo da cidade.
O boletim zero, estabelece critérios de participação nos estágios nacionais, analogamente os
jovens participantes nas provas internacionais de 2010, serão sempre englobados. Os
participantes nos anteriores estágios poderão também inscrever-se.
A inscrição deverá ser efectuada para estagios.jovens@fpx.pt, até ao dia 12 de Julho, para
ambos os estágios, indicando o seu nome, se participarão em apenas um estágio (indicando
neste caso o escolhido) ou em ambos, e se levarem acompanhantes, os respectivos nomes, o
modo de transporte, data e hora prevista da chegada.
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