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FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ 
 

ENCONTRO NACIONAL 
26 de Junho de 2010 - Leiria 

Destinatários - Associações - Distritais, Açores; Clubes; 

Aberto aos órgãos sociais, seleccionador nacional, comissão de qualificação, ...) 

Participação da DFPX 

 

Tema Central - O Regulamento de Competições da FPX 

Outros temas - Os Estatutos da FPX; O novo Regime Jurídico das Federações Desportivas; Os 

Órgãos Sociais da FPX - Constituição e Competências; Os Regulamentos da FPX; a 

época de 2010/2011 - Calendário; 
 
Organização - Federação Portuguesa de Xadrez e Associação Distrital de Xadrez de Leiria; 
 
Local - Leiria (Instituto Politécnico de Leiria) 
 
Data-hora - 26 de Junho de 2010, Sábado, 09h30-recepção dos participantes; 10h00- início do 
encontro;   
 
Cada associação e cada clube pode fazer-se representar por até dois elementos devidamente 
credenciados (para operacionalizar e dar alguma eficácia à reunião); Poderão participar os 
titulares dos órgãos sociais, os delegados à AG, o seleccionador nacional, a comissão de 
qualificação e outros convidados da organização. 
 
As inscrições devem ser feitas até 25/06/2010, 17h00, nos serviços da FPX por correio 
electrónico - (fpx@fpx.pt), com conhecimento à AXLeiria (axleiria@gmail.com); a inscrição 
para almoço deve ser feita até dia 24/06/2010 junto da AXLeiria . 
 
Durante a reunião, possivelmente antes da apresentação, intervenções e debate do tema 
central, o Presidente da FPX fará uma intervenção sobre o ponto da situação da FPX nas suas 
diferentes variáveis (pode ser acompanhado por outros elementos da direcção e/ou outros 
titulares de órgãos sociais); 
O Presidente da AXLeiria será o moderador do debate; Os trabalhos em geral serão 
coordenados pelo PFPX; Será organizado um programa que será divulgado pela organização; 
 
A Direcção da Federação está a trabalhar no sentido de aprovar Um Novo «Regulamento de 
Competições» para entrar em vigor na época 2010/2011; Este Encontro tem como objectivo 
principal ouvir as Associações Distritais e os Clubes sobre o tema central. Podem ser tratados 
temas gerais / princípios gerais dos outros Regulamentos em vigor/a vigorar na FPX; 
 
O actual Regulamento de Competições encontra-se em vigor até 30 de Setembro de 2010. 


