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artigo 1

Propomos que seja criado um quadro para os  treinadores de xadrez da Federação 

Portuguesa de Xadrez diferenciado em vários níveis, indicado por  ordem crescente:

1)Monitor de Xadrez da FPX

2)Treinador de Xadrez da FPX Nível 1 

3)Treinador de Xadrez da FPX Nível 2 – ( FIDE Instructor )* 

4)Treinador de Xadrez da FPX Nível 3

5)Treinador de Xadrez da FPX Nível 4 – (FIDE TRAINER)*

*Observação: Quem possuir  o grau de FIDE Instructor  respectivamente  FIDE 

TRAINER validado pela FIDE é-lhe atribuido o grau de Treinador de Xadrez da FPX 

Nível 2, respectivamente Treinador de Xadrez da FPX Nível 4

O  grau  mais  elevado  de  treinador  em  Portugal  será  o  grau  mais  elevado 

reconhecido pela FIDE

artigo 2

1)Todos estes cursos necessitarão de acções de actualização de cinco em cinco 

anos.

2)O título só é válido, se possuir licença da FPX válida para o efeito

artigo 3

1) Cursos de Monitores de Xadrez da FPX

Aberto a todos os interessados e pode ser ministrado por:

a) Formadores que já tenham efectuado acções de formação para a FPX ou,

b) Treinadores de nível 2 ou superior da FPX ou da FIDE e, 

c) Formadores que possuam o CAP (Certificado de Aptidão Profissional)

2) Curso de Treinadores de Xadrez da FPX Nível 1 
 Aberto a:

a) Filiados na FPX e,

b) Titulares do curso de monitores da FPX e,

c) Maiores de 18 anos e,

      d) Possuir mais de 1800 pontos Elo da FPX ou currículo revelante (sujeito a 

          avaliação pelo quadro de treinadores FIDE da FPX)

Pode ser ministrado por:



   a) Treinadores de Nível 3 ou superior da FPX ou da FIDE

3) Curso de Treinadores de Xadrez da FPX Nível 2 – Equivalente a FIDE Instructor 

Aberto a:

a) Jogadores filiados na FPX e,

b) Titulares do curso de treinadores nível 1 da FPX e,

c) Maiores de 18 anos e,

d) Possuir mais de 2000 pontos Elo da FIDE

Pode ser ministrado por:

a) Treinadores Nível 4 da FPX

4) Curso de Treinadores de Xadrez da FPX Nível 3

Aberto a:

a) Jogadores filiados na FPX e,

b) Titulares do curso de treinadores nível 2 da FPX e,

c) Maiores de 18 anos e,

d) Possuir mais de 2200 pontos Elo da FIDE e,

e) Titulares do título de Mestre Nacional da FPX

Pode ser ministrado por:

a) Treinadores Nível 4 da FPX

5)Curso de Treinadores de Xadrez da FPX Nível 4 – Equivalente a FIDE TRAINER

Aberto a:

a) Jogadores filiados na FPX e,

b) Jogadores titulados da FIDE,

c) Maiores de 18 anos e,

d) Possuir mais de 2300 pontos Elo da FIDE

É ministrado por:

a) Academia de Treinadores da FIDE



artigo 4

Propomos  que  seja  criada  uma Comissão  Técnica  Nacional,  constituida  por  3 

elementos, de preferência treinadores da FIDE . Uma comissão de aconselhamento e de 

controle e também de co-decisão, caso se justifique. Que possa preparar e acautelar a 

criação da figura de responsável técnico nacional. Indicar os conteúdos programáticos 

das formações, as avaliações finais e estabelecer o quadro dos formadores nacionais. 

Aconselhar e sugerir relativamente ao programa de treino nacional e na indicação de 

treinadores e formadores.


