Escola de Xadrez

do Club Deportivo Xadrez Ourense

Enderezo do Club: R/ Ramón Cabanillas, nº 10 – Entrechán, Local 3 / 32004 Ourense

Amig@ xadrecista:
Desde a “Escola de Xadrez do Club Deportivo Xadrez Ourense", dámosche a benvida e a oportunidade de
iniciarte ou ben de continuar practicando este apaixoante “deporte-ciencia” tan beneficioso para personas de
todas as idades e en especial os xóvenes, como é o xadrez.
Desde a nosa Escola de Xadrez comenzamos as nosas actividades semanais a mediados de Setembro de
2017, en colaboración cun amplo e experimentado equipo de monitores e adestradores titulados, e contaremos
con grupos de todos os niveis, (desde iniciación ao xadrez ata nivel avanzado), indo dirixida fundamentalmente a
nosa actividade aos mozos entre 6 e 18 anos de idade. Os grupos normais da Escola están divididos por niveis e
están compostos por un número mínimo de 6 e ata un máximo de 10/12 asistentes.
Aqueles interesados que desexen máis información sobre as sesións dirixidas a grupos reducidos
(compostos por un máximo de 4 alumnos), ou sobre sesións individuais, poden enviar un email a
xadrezourense@hotmail.com ou WhatsApp aos nºs 610 619 481 ou ben ao 655 996 806, solicitando información.

TABOA DE GRUPOS E HORARIOS
Día
Luns
Luns
Martes
Martes
Mércores
Mércores
Xoves
Xoves
Venres
Venres
Venres
Venres
Sábados
(*) iniciación

Horarios
17:45 a 18:45 h.
19:00 a 20:00 h.
18.00 a 19.00 h
19:00 a 20:00 h
17:45 a 18:45 h
19.00 a 20.00 h
17:45 a 18:45 h
19:00 a 20:00 h
17:45 a 18:45 h
17:45 a 18:45 h
19:00 a 20:00 h
20:00 a 21:30 h
12:00 a 13:00 h
(**) perfeccionamento 1

Posta en marcha

Niveis

Prazas

Luns 18 de Setembro
Luns 18 de Setembro
Outubro
Martes 19 de Setembro
Mércores 20 de Setembro
Mércores 20 de Setembro
Xoves 21 de Setembro
Xoves 21 de Setembro
Outubro
Venres 22 de Setembro
Venres 22 de Setembro
Venres 22 de Setembro
Outubro

**
***
* / **
***
**
* / **
***
**
* / **
***
****
*****
* / **

Completo

(***) perfeccionamento 2

(****) avanzado 1

Dispoñibles
Dispoñibles
Dispoñibles
Dispoñibles
Dispoñibles

Completo
Dispoñibles
Dispoñibles

Completo
Dispoñibles

Completo
Dispoñibles
(*****) avanzado 2

Para máis información, escoller grupo e horario, cuotas, etc…, envía un e-mail
a xadrezourense@hotmail.com ou WhatsApp aos nºs 655 996 806 / 610 619 481

Escola de Xadrez do Club Xadrez Ourense

