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11– Retoma da atividade competitiva 2020/2021
Na observância da decisão governamental de 11 de março de 2021, referente ao Plano de Desconfinamento no
controlo da pandemia do novo coronavírus, que permite, a partir de 5 de abril, a retoma da prática das
modalidades desportivas de baixo risco – grupo onde se insere o xadrez –, a Direção da Federação Portuguesa
de Xadrez, após reunião realizada em 19 de março, decidiu redefinir uma parte do calendário de competições
da época 2020/2021, de forma a estabelecer novas datas para a realização dos Torneios Nacionais de Mestres
e de Honra e da fase regular dos Campeonatos nacionais das 2.ª e 3.ª Divisões.
Assim, foi decidido remarcar os Torneios de Mestres e de Honra para o período entre os dias 6 e 12 de abril.
Estes torneios decorrerão em Fátima, nos moldes anteriormente previstos e no mais estrito cumprimento das
normas da Direção Geral de Saúde.
Quanto os Campeonatos Nacionais das 2.ª e 3.ª Divisões, as datas das sete jornadas da fase regular serão as
seguintes:
Jornada 1 – 24.04.2021
Jornada 2 – 08.05.2021
Jornada 3 – 15.05.2021
Jornada 4 – 22.05.2021
Jornada 5 – 29.05.2021
Jornada 6 – 19.06.2021
Jornada 7 – 20.06.2021
As cinco primeiras rondas serão jogadas no sistema casa/fora. As sexta e sétima jornadas serão realizadas em
grupos concentrados, conforme as áreas geográficas das respetivas séries.
Os encontros com participação das equipas dos Açores terão uma calendarização distinta, a divulgar
oportunamente, estabelecendo-se a possibilidade, já permitida pela FIDE, de adotar um sistema híbrido, ou
seja, a realização dos jogos à distância.
Com a nova calendarização dos Campeonatos das 2.ª e 3.ª Divisões, a FPX estabelece um alargamento do prazo
para os clubes efetuarem alterações nas listas de jogadores inscritos nas equipas até ao dia 09 de abril de 2021.
Estas alterações estão isentas do pagamento de qualquer taxa.
Os regulamentos para as referidas provas com as alterações definidas serão publicados logo após a publicação
deste comunicado.

Como já tinha sido decidido, os Campeonatos Nacionais de Jovens não se realizam nas férias da Páscoa,
sendo adiados para o verão, em datas a definir.
O resto do novo calendário será publicado assim que as condições do Plano de Desconfinamento o
permitirem, mantendo-se a FPX extremamente atenta à evolução do combate à pandemia do novo
coronavírus, sempre no cumprimento das leis e normas definidas nesse âmbito.

