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Associação de Xadrez do Distrito de Setúbal

 Introdução

Pretendemos seguir a estratégia de difusão do xadrez em todo o Distrito fomentando
as seguintes ações…
1. Desenvolvendo as relações da AXS com o desporto escolar no Distrito de
Setúbal e também com os planos de desenvolvimento existentes no Distrito.
2. Continuar o desenvolvimento do Circuito de torneios a contar para ranking
FIDE, entre outros que vem complementar uma importante lacuna do nosso
xadrez ao nível das partidas de ritmo clássico.
3. Incentivar a formação no nosso Distrito, promovendo cursos de árbitros,
monitores de âmbito escolar, seccionistas/dirigentes e outras acções de
formação, nomeadamente ligadas à formação de treinadores de xadrez.
4. A formação para a alta competição continuará a ser um dos pontos mais
importantes a desenvolver através da Selecção Distrital Jovem. Bem como a
atividade desportiva regular e outros eventos que nos pareçam suscetíveis de
melhorar o xadrez no Distrito ao nível da qualidade e quantidade.
5. Procurar o estabelecimento de parcerias com entidades (públicas e privadas)
do distrito ou candidatarmo-nos a fundos que permitam um desafogo
financeiro capaz de levar o Xadrez a todo o Distrito.

 Actividade Desportiva
Perspectivam-se realizar as seguintes provas:
CD Feminino
CD Semi – Rápidas / Equipas
CD Jovens
CD Veteranos
CD Jovens Semi – Rápidas / Equipas
CD Jovens Semi – Rápidas / Individual
CD Jovens Rápidas / Individual
CD Rápidas / Equipas
CD Rápidas / Individual
CD Absoluto – Fase Final
CD Semi – Rápidas / Individual
Taça AXS
CD Equipas
Circuitos de Torneios FIDE do Distrito de Setúbal
Intermunicipais de Jovens, Equipas até sub-23
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 Outras Atividades
Organização de atividades no âmbito da Seleção Distrital de Jovens, com um
regulamento específico, com incentivo à formação para a Alta Competição,
nomeadamente, um estágio para jovens previsto para o Seixal.
Continuamos a apoiar os diversos torneios de xadrez particulares e escolares do
Distrito.
Pensamos realizar, com o apoio da FPX, cursos de Iniciação ao Clube Escolar, de
Treinadores, Árbitros e de Dirigentes, mostrando deste modo um dos papéis
úteis da Associação.
Esperamos voltar a realizar, com o apoio da FPX, a atividade designada por
Férias em Movimento 2014, em conjunto com o PDX Barreiro, onde ligamos
diversas atividades físicas com formação e competição no xadrez para jovens
até aos 14 anos.

 Boletim Informativo “ Ao Quadrado”
Vamos reeditar trimestralmente o Boletim Informativo “ Ao Quadrado”, que por
motivos transcendentes deixámos de publicar na época 2007/08, contendo
informações relativas ao Xadrez no Distrito e também de âmbito nacional
conjuntamente com artigos técnicos e de índole geral.

A Direção da Associação de Xadrez de Setúbal
Cova da Piedade, 4 de Outubro de 2014
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