
 

       CIRCULAR 003-6-2020-21  

 CAMPEONATO NACIONAL POR EQUIPAS 2020/2021 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ 

                               18 de Junho 2021 

 

   1. Concentrados da 2ª e 3ª divisões - 6ª e 7ª Sessões  
 

1  
 Devido às restrições de circulação ao fim de semana impostas na Área Metropolitana de Lisboa, a 

vigorar a partir das 15H00 do dia 18 de junho de 2021, a Federação Portuguesa de Xadrez viu-se 

forçada a proceder ao reajustamento do calendário das provas previstas realizar no fim de semana 

de 19 e 20 de junho, designadamente, os concentrados da 2ª e 3ª divisões. 

 
 Assim, serão adiados para data a designar os jogos relativos às 6ª e 7ª sessões das seguintes séries: 
 
 2ª Divisão: Série “B” e série “C” 
 
 3ª Divisão: Série “C”, série “D”, série “E” e série “F” 
  

 Estão excluídos deste adiamento os seguintes encontros: 
 
a) Encontros da 2ª divisão – série “C” já agendados para serem disputados em formato híbrido: 

 
  NS São Miguel “A” – Juventude Sport Clube “A” (2ª sessão) A realizar oportunamente 
 
  NS São Miguel “A” – Loulé ++ “A” (5ª sessão)  
 
  Ferroviários do Barreiro “A” – NS São Miguel “A” (6ª sessão) – A realizar oportunamente 
 
  NS São Miguel “A” – Futebol Clube Barreirense “A” (7ª sessão) – A realizar oportunamente 
 

b) Encontros das séries “C” e “D” da 3ª divisão já agendados para serem disputados no sistema 

“casa-fora”, por solicitação dos clubes envolvidos. 

 
    2. Campeonatos Nacionais de Jovens de Semi-Rápidas - Seixalasaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa      
 

 Considerando as restrições decorrentes das medidas referidas, é possível que os Campeonatos 

Nacionais de Jovens de Semi-Rápidas, a realizar no município do Seixal, não venham a reunir as 

condições necessárias à sua realização nas datas inicialmente previstas, pelo que a Federação 

Portuguesa de Xadrez tomará oportunamente uma decisão relativamente a esta prova. 

 

Atendendo à imprevisibilidade da situação, a Federação Portuguesa de Xadrez estará atenta à sua 

evolução e informará a comunidade xadrezística dos ajustamentos ao calendário de provas que se 

venham a revelar necessários. 

 
 
 


