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COMUNICADO 
ASSUNTO: SORTEIO DO N.º DOS JOGADORES NO CNIA 

E 
stando hoje, dia 1/9/2017, já definidos os jogadores participantes 

no Campeonato Nacional Individual Absoluto, a FCX não vê necessi-

dade de sortear os números dos jogadores só no próximo dia 5 co-

mo inicialmente foi previsto. 

Assim, na próxima 2ª feira dia 4/09/2017, pelas 19:00 H, procederemos ao 

sorteio para determinar os n.ºs dos jogadores e consequente emparceiramen-

to. Tentaremos transmiti-lo, em directo, através da n/página no Facebook 

(https://www.facebook.com/xadrezcv/). 

Em virtude de haver dois jogadores que representam o mesmo clube (António 

Monteiro e Aguinaldo Vera-Cruz Jr—Pinéu Chess) o sorteio será condicionado, 

pois estes dois jogadores terão de jogar entre si, obrigatoriamente, na primei-

ra sessão . Assim, evitar-se-á a desconfiança de resultados combinados entre 

jogadores do mesmo clube. 

Para isso, haverá 3 recipientes: 

• No primeiro, serão colocados números de 1 a 6; 

• No segundo serão colocados os nomes dos Jogadores a emparceirar 

obrigatoriamente na 1.ª ronda (António Monteiro e Aguinaldo Vera-Cruz 

Jr); 

• No terceiro serão colocados os nome dos restantes quatro jogadores; 

O sorteio desenrolar-se-á da seguinte forma: 

 Depois de conferidos os números e o nomes, são todos colocados nos 

respectivos recipientes. 

 Em primeiro lugar é retirado um número do primeiro recipiente; 

 Esse número será atribuído ao jogador que seguidamente for sorteado 

do segundo recipiente (António Monteiro ou Aguinaldo Vera-Cruz) 

 Dependendo do primeiro número sorteado ao jogador que restar no se-
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gundo recipiente será atribuído obrigatoriamente um número conforme 

o seguinte:  

a. Se a um jogador for atribuído o número 1, o outro será obrigatori-

amente o n.º 6, ou vice-versa; 

b. Se a um jogador for atribuído o número 2, o outro será obrigatori-

amente o n.º 5, ou vice-versa; 

c. Se a um jogador for atribuído o número 3, o outro será obrigatori-

amente o n.º 4, ou vice-versa; 

EXEMPLOS 

Suponhamos que foi sorteado o n.º 5 ao jogador Ant.º Monteiro, en-

tão o jogador Aguinaldo Vera Cruz será o jogador nº 2; se tivesse sido 

sorteado o n.º 3 para o Ant.º Monteiro então o Aguinaldo seria o n.º 

4.  

Retirada a condicionante do sorteio, este passará a desenrolar-se retirando um 

número do primeiro recipiente que será atribuído ao jogador sorteado no 3.º 

recipiente até que se esgotem os números e os jogadores. 

Se durante este processo final for retirado o número que obrigatoriamente foi 

atribuído na parte condicionada (nos exemplos o n.º 2 do primeiro caso ou o 

n.º 4 do segundo caso), esse número será ignorado em virtude de já estar vin-

culado a um jogador. 

Após o sorteio, e depois de devidamente preparado o ficheiro os emparceira-

mentos serão publicados no Chess Results. O link para essa publicação será di-

vulgado na n/página do Facebook. 

Qualquer esclarecimento poderá ser solicitado através de . 

competicoes@fcvx.org. 
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