
Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

N.º 6/2018 

10/NOV/2018 

COMUNICADO 
ASSUNTO 

A 
Direcção da FCX em reunião realizada recentemente, decidiu que 

o Calendário Desportivo para a Época de 2018/19, iniciada no pas-

sado dia 1 de Outubro p. p.,  é o que mais á frente se divulga. 

Embora o Regulamento de Competições e Filiações preveja a reali-

zação de diversas competições nacionais, cientes que continua ainda a não ser 

possível a organização de todas, mais uma vez, optamos pela calendarização 

das que se consideram serem possíveis realizar nesta nossa terceira época 

desportiva. 

As competições aqui calendarizadas não têm definido o seu local de realiza-

ção, de forma a possibilitar que surjam candidaturas à sua organização. Essas 

candidaturas, podem ser assumidas pelas Associações Regionais e/ou entida-

des públicas ou privadas. 

As candidaturas deverão ser formalizadas junto da FCX atá ás datas indicadas 

em cada uma das competições, com a proposta das condições apresentadas 

para a sua realização. 

As propostas devem ser bem fundamentadas, incluindo as instalações, a parte 

logística e a sustentabilidade financeira. Poderão ser estabelecidas parcerias 

entre várias entidades para a apresentação de candidaturas. 

Nas competições em que eventualmente a organização seja entregue a quem 

se candidatou para tal, essas mesmas competições continuarão a ser supervi-

sionadas pela FCX, que será sempre a única responsável pela parte regulamen-

tar e técnica. 

A FCX reserva-se sempre o direito de não atribuir as competições ás candida-

turas apresentadas. 

Pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

   O Secretário 

Para conhecimento das Associações Regionais, da Imprensa, das Entida-

des Oficiais, potenciais patrocinadores e demais interessados.  
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CALENDÁRIO DESPORTIVO—ÉPOCA DE 2018/19 

II CAMPEONATOS NACIONAIS DE JOVENS 

Entre 29/03/2019 e 31/03/2019 

 II CAMPEONATO NACIONAL INICIADOS 

Máximo de Sessões: 5 

Máximo de Sessões diárias: 2 

 II CAMPEONATO NACIONAL JUVENIS 

Máximo de Sessões: 5 

Máximo de Sessões diárias: 2 

 II CAMPEONATO NACIONAL JUNIORES 

Máximo de Sessões: 5 

Máximo de Sessões diárias: 2 

I CAMPEONATOS NACIONAIS DE VETERANOS 

Entre 29/03/2019 e 31/03/2019 

 I CAMPEONATO NACIONAL VETERANOS + 50 

Máximo de Sessões: 5 

Máximo de Sessões diárias: 2 

 I CAMPEONATO NACIONAL VETERANOS + 65 

Máximo de Sessões: 5 

Máximo de Sessões diárias: 2 

Os campeonatos Nacionais de Jovens e de Veteranos, serão organizadas em conjun-

to, no mesmo local e nos mesmos dias. O prazo limite para candidaturas à sua 

orga-nização é o dia  30/01/2019. 

II CAMPEONATO NACIONAL DE EQUIPAS 

Entre 01 a 05/05/2019   

Máximo de Sessões: 7 

Máximo de Sessões diárias: 2 

O prazo limite para candidaturas à sua organização é o dia  28/02/2019. 
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III CAMPEONATOS NACIONAIS DE RÁPIDAS E SEMI-RÁPIDAS 

Entre 31/05/2019 e 02/06/2019 

III CAMPEONATOS NACIONAIS DE PARTIDAS RÁPIDAS (3’+2’’) 

31/05/2019 (Sexta-feira)  a partir das 21:00 H —Competição de Equipas 

01/06/2019  (Sábado)  parte da manhã—Competição Individual 

III CAMPEONATOS NACIONAIS DE PARTIDAS SEMI—RÁPIDAS (15’+5’’) 

01/06/2019 (Sábado)—parte da tarde—Competição de equipas 

02/06/2019 (Domingo)—Competição Individual 

Estas 4 competições, conjuntamente com a Fase Preliminar do CNIA, serão organiza-

das no mesmo local e o prazo limite para candidaturas à sua organização é o dia  

31/03/2019. 

 

III CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO 

 

Fase Preliminar—Entre 03/06/2019 e 09/06/2019 

Competição organizada conjuntamente com os Campeonatos Nacionais de Rápidas e 

Semi-rápidas. Prazo limite para candidaturas à sua organização: 31/03/2019. 

 

Fase Final—Entre 01/07/2019 e 07/07/2019 

Prazo limite para candidaturas à organização:  01/05/2019 

Brevemente serão divulgados os respectivos Regulamentos e Condições de Par-

ticipação. 

 

Relembramos também que para participar em qualquer umas destas competições há a obri-

gatoriedade dos agentes (clubes, atletas, dirigentes, árbitros; etc.) se encontrarem filiados na 

FCX, pelo que aconselhamos que o façam já não deixando para a última hora. 


