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Para uma melhor organização na preparação das representações nacionais em provas internacionais 
individuais e na observância do respetivo regulamento, a Direção da FPX concluiu ser necessária uma 
calendarização atempada para as candidaturas à presença nas referidas provas internacionais em que 
nos faremos representar. 

 
Definimos assim um conjunto de provas para as quais serão necessárias candidaturas dos xadrezistas 
que, não obtendo títulos nacionais, nem sejam objeto de convocatória direta por parte da FPX, 
entendam reunir condições necessárias para representar os pais nas referidas competições, e os 
respetivos prazos para a apresentação das mesmas candidaturas. 

 
Tal deve-se à imperiosa necessidade de garantir o cumprimento dos prazos nas inscrições nominais 
para provas da Federação Internacional de Xadrez e da União Europeia de Xadrez - normalmente com 
dois meses de antecedência – e também de proporcionar a possibilidade a todos (jogadores e 
acompanhantes) de obter melhores preços nas viagens e nos alojamentos. 

 
Com as exceções assinaladas, pretendemos fixar um prazo de 75 dias de antecedência para a 
candidatura à presença nas provas internacionais, de forma a que, nos casos que assim o exigem, haja 
tempo para a análise da Comissão Técnica Nacional e posterior inscrição nessas competições. 

 
 
São as seguintes, as provas internacionais que poderão ter representação nacional e para as quais é 
necessária a apresentação de candidatura: 

 
- Campeonato da Europa Individual de Veteranos: 3 a 13 de Agosto (Drammen, Noruega) 

Candidaturas até 15 junho 2018 
 

- Campeonatos Europeus de Jovens (categorias de Sub-08 a Sub-18): 19 a 30 de Agosto (Riga, Letónia) 
Candidaturas até 4 de junho 2018 

 
- Campeonatos do Mundo de Sub-20: 4 a 16 de Setembro (Gebze, Kocaeli – Turquia) 
   Candidaturas até 20 junho 2018 

 
- Candidaturas até Campeonatos do Mundo de Jovens (categorias de Sub-08, Sub-10 e Sub-12):  

3 a 16 de novembro (Santiago de Compostela, Espanha). 
Candidaturas até 16 setembro 2018 

 
- Campeonato Mundial Individual de Veteranos: 17 a 30 de novembro (Bled, Eslovénia). 

Candidaturas até 22 de Setembro 2018 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Prazos para candidaturas à presença em provas individuais 
 


