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1. Campeonatos Nacionais de Jovens Semi-Rápidas - Seixal 
 

A situação da pandemia Covid-19 em Portugal, e em particular na região metropolitana de Lisboa, continua a 
agravar-se até a data, pelo que se prevê a manutenção ou inclusive agravamento das medidas restritivas 
atualmente em vigor, conforme decisão a emanar do próximo Conselho de Ministros, a realizar na quinta-feira, 
dia 24, dois escassos dias antes da data prevista para a organização dos Campeonatos Nacionais de  Jovens em 
Semi-Rápidas por Equipas e Individual, o que torna difícil a organização dos eventos. 
  
Ciente das ansiedades provocadas por esta situação incerta, e afim de permitir o cancelamento de reservas 
hoteleiras e restante planeamento da participação por parte dos clubes e encarregados de educação, a Direcção 
da Federação Portuguesa de Xadrez toma a difícil decisão de adiar a realização dos Campeonatos Nacionais de 
Jovens em Semi-Rápidas por equipas e individuais a realizar no Seixal nos dias 26 e 27 de junho.    
 
Será analisada com os parceiros a disponibilidade de espaços e as datas disponíveis no calendário desportivo de 
modo a viabilizar a realização dos mesmos numa data futura. 
  
Os pagamentos já efetuados pelos clubes são válidos para a futura prova; caso os atletas com a inscrição já paga 
optarem por não participar, os valores serão devolvidos com a assinatura de uma nota de credito.   
  
A direção da FPX reafirma a sua intenção de realizar não apenas estes campeonatos, como as restantes provas 
agendadas no calendário desportivo desta época.  
 
 


