
CIRCULAR 001-2022 

CONVOCATÓRIAS SELEÇÃO NACIONAL DE JOVENS 

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ 

     22 de agosto de 2022 

     1 - Convocatória da Seleção Nacional de Jovens 

A Federação Portuguesa de Xadrez definiu durante esta época as provas a participar por parte da 
seleção nacional de jovens, a seleção irá participar no Campeonato Europeu de Jovens a realizar na 
Antalya, na Turquia, e no Campeonato Mundial de Juniores, Sardenha, na Itália. 

1) A Federação Portuguesa de Xadrez convoca os Campeões Nacionais Absolutos e Femininos de cada
escalão jovem.
Estes mesmos jogadores beneficiam por parte da FPX no apoio na viagem, alojamento, alimentação e
treinos durante toda a competição. Os convocados terão de manifestar a sua vontade de participar, até
ao dia 2 de Setembro e confirmar a sua participação por e-mail para fpx@fpx.pt e enviar o excel
preenchido que se encontra junto a convocatória.

Convocatória - Seleção Nacional de Jovens  

Prova: Campeonato Europeu de Jovens - 5 a 15 de Novembro 2022, na Antalya, na Turquia 

Convocados: 

- Gonçalo Bento - (Masculino, Sub-08)
- Maksym Faryma - (Masculino, Sub-10)
- Daniel Silva - (Masculino, Sub-14)
- Rodrigo Paiva - (Masculino, Sub-16)
- Maria Matos (Femininos, sub-08)
- Beatriz Gonçalves (Femininos, Sub-10)
- Sofia Valente (Femininos, Sub-12)
- Victoria Cymbron - Femininos, Sub-14)
- Sara Soares - (Femininos, Sub-16)
- Filipa Pipiras - (Femininos, Sub-18)

Concentração:  

Porto: Dia 5 novembro de 2022 no aeroporto do Porto (zona das partidas) às 08h00. 
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Seleção Nacional de Jovens 

 
Prova: Campeonato Mundial de Juniores - 11 a 23 de Outubro 2022, Sardenha, Itália 

 
- Bruno Martins – (Absoluto, Sub-20) 
- Beatriz Oliveira – (Feminino, Sub-20) 

 
2) A FPX convocará ainda os atletas indicados por parte da Comissão Técnica Nacional. Estes atletas 
beneficiam do apoio na viagem, alojamento, alimentação e treinos durante toda a competição. 
 
Os clubes dos atletas interessados devem preencher uma ficha de candidatura para a Comissão Técnica 
Nacional, até ao dia 28 de Agosto de 2022. Com o seguinte e-mail: ctecnica@fpx.pt 

 
A ficha está disponível no portal da FPX. Em: https://fpx.pt/site/internacional/documentos-

internacional/2022  
 
A Comissão Técnica emitira um parecer até ao dia 30 de agosto de 2022 sobre as candidaturas. 

 
3) A FPX permite a jovens atletas integrar de forma excecional a Seleção Nacional de Jovens a participar 
no Campeonato Europeu de Jovens e no Campeonato Mundial de Juniores numa das seguintes 
condições: 

  
3.1) Terem-se classificado nos 8º primeiros lugares nos Campeonatos Nacionais de Jovens em ritmo de 
clássicas da época 2021/2022. 
 
3.2) Ter ELO FIDE superior conforme a grelha no seu escalão na lista de julho ou agosto 2022: 

 

 Absoluto Feminino 

Sub-08 1200 1000 

Sub-10 1400 1200 

Sub-12 1600 1400 

Sub-14 1900 1700 

Sub-16 2000 1800 

Sub-18 2100 1900 

Sub-20 2200 2000 

 
Os custos inerentes a esta participação são suportados pelos clubes. Os interessados devem manifestar 
a sua vontade de participar via email para fpx@fpx.pt  e enviar o Excel preenchido que se encontra junto 
a convocatória.    
 

 
Para as confirmações até ao dia 2 setembro, o preço final será 1844 euros e inclui alimentação, 
alojamento em quarto duplo, viagem, transfere, equipamentos, inscrição na prova, taxa ECU e Treino.  
(Em regime de quarto triplo 1804 € e em regime quarto quadruplo 1764 €) 

 
Confirmações depois de 2 setembro podem ter um acréscimo devido ao valor do preço do voo e da 
disponibilidade. 
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4) Tem direito de preferência os acompanhantes para o Europeu de Jovens aqueles que frequentam 
ações de formação da FPX e de acordo com o regulamento de representação Nacional.  

 
Para confirmações até dia 2 de Setembro o valor é 1464 euros que inclui alimentação em buffet, 
alojamento em quarto duplo, viagem, transfere. (Em regime de quarto triplo 1424 € e em regime 
quarto quadruplo 1384 €) 

 
5) Informações relativas a participação do mundial de juniores serão indicados oportunamente. 

 
6) Haverá Estágio Nacional a realizar em finais de Outubros com mais informações a indicar.  

 
7) Os pagamentos devem ser efetuados para conta da Federação Portuguesa de Xadrez na Caixa Geral 
de Depósitos com os seguintes IBAN: PT50 0035 0281 00009547830 13 dentro dos prazos estabelecidos. 

 
8) Para entrada na Turquia é necessário um passaporte valido com 5 meses antes de expirar a data de 
validade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 


