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1. Nacional de Semi-Rápidas por Equipas adiado

Devido à situação pandémica no país, que está a afetar organizadores, árbitros e equipas, a Direção da Federação 
Portuguesa de Xadrez decidiu adiar para data oportuna o Campeonato Nacional de Semi-rápidas por Equipas, que 
estava marcado para sábado, dia 29 de janeiro, nas instalações do Sport Operário Marinhense, na Marinha 
Grande. 

A FPX vem assim ao encontro de várias solicitações, vindas, sobretudo, de equipas que não puderam inscrever-se 
no campeonato, devido a indisponibilidade de jogadores, afetados pelo surto do novo coronavírus. 

Também ao nível do staff organizativo registam-se várias impossibilidades de acompanhamento deste 
campeonato, principalmente na estrutura do Sport Operário Marinhense. 

Finalmente, o quadro de árbitros nacional também regista um enorme número de indisponibilidades, tornando 
praticamente impossível a nomeação de uma equipa de arbitragem completa para acompanhar devidamente o 
evento. 

A Direção da FPX espera que a situação pandémica que por estes dias se vive no nosso país venha a perturbar 
menos a realização de eventos desportivos. Nesta fase, no entanto, não se coloca a opção de ter de adiar mais 
provas, mantendo-se, por isso, a calendarização prevista. Recorde-se que, no dia 5 de fevereiro teremos a segunda 
jornada dos Campeonatos Nacionais por Equipas das 2.ª e 3.ª Divisões e, no dia 12 de fevereiro, arranca a Taça 
de Portugal. 

A nova data do Campeonato Nacional de Semi-rápidas será anunciada em breve, esperando a FPX manter o local 
da realização e o sucesso que normalmente esta competição representa, através de um número de 
equipas satisfatório. 

A prova será adiada para o dia 30 de abril de 2022 no mesmo local.


