
07/SET/2019 

N.º 7/2019 COMUNICADO 
ASSUNTO: CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO (CNIA) 2019 

A 
 Federação Cabo-verdiana de Xadrez anuncia, através deste meio, 

que iá realizar o Campeonato Nacional Individual (CNIA) 2019, em 

duas fases, preliminar e final, à semelhança do que aconteceu o 

ano passado. A fase preliminir realizar-se-á na cidade do Mindelo 

na ilha de S. Vicente e a fase final está prevista realizar-se na Ribeira Brava em 

S. Nicolau. 

Em anexo, juntamos o Regulamento da competição (que deverá ser lido na 

íntegra) e do qual destacamos o seguinte: 

FASE PRELIMINAR 

Datas: 11, 12 e 13 de Outubro de 2019; 

Local: Mindelo—S. Vicente; 

Direito de participação (até um máximo de 30 jogadores): 

a) Campeões regionais (provas homologadas pela FCX); 

b) Campeões Nacionais de Jovens (Iniciados, Juvenis e Juniores); 

c) Campeão Nacional de Veteranos; 

d) Jogadores com Elo FIDE; 

e) Restantes jogadores, até perfazerem um total de 30, com as vagas a se-

rem preenchidas por ordem de inscrição; 

A FCX suportará as despesas de transporte dos campeões Regionais que não 

vivam em S. Vicente,  desde que efectuem a sua inscrição até ao dia 27 de Se-

tembro de 2019; 

A FCX suportará as despesas de alojamento dos jogadores indicados nas alí-

neas a), b) e c) desde que não vivam em S. Vicente; 

Data limite das inscrições: 18:00 Horas do dia 06/10/2019 a ser efectuadas 

em https://www.fcvx.org/inscricao-campeonato-nacional-individual-absoluto/ 

Para conhecimento das Associações Regionais, da Imprensa, das Entidades Oficiais, potenciais patro-

cinadores e demais interessados.  

 

FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

https://www.fcvx.org/inscricao-campeonato-nacional-individual-absoluto/


Taxa inscrição: 500$00 

Os jogadores indicados nas alíneas a), b) e c) estão isentos do pagamento de 

taxa de inscrição. 

Emparceiramento: Sistema suíço de 5 sessões (acelerado nas 2 primeiras ron-

das se o número de jogadores for superior a 20); 

Ritmo de jogo: 90 minutos com acréscimo de 30 segundos a partir do primeiro 

lance. 

 

FASE FINAL 

Datas: 5 a 8 de Dezembro de 2019; 

Local:  Ribeira Brava—S. Nicolau 

Direito de participação (até um máximo de 8 jogadores): 

a) Campeão Nacional de 2018; 

b) 2 jogadores com melhor Elo FIDE activo na lista publicada no princípio de 

Novembro de 2019; 

c) 3 melhores classificados da Fase Preliminar; 

d) 1 Jogador indicado pela organização local; 

e) 1 Jogador indicado pela FCX. 

Data limite das inscrições: 18:00 Horas do dia 10/11/2019. 

Taxa inscrição:  1.000$00 

Emparceiramento:  Round Robiun (todos contra todos) a 1 volta; 

Ritmo de jogo:  90 minutos para 40 lances, mais 30 minutos para o resto da 

partida, com um acréscimo de 30 segundos por lance por jogador, a partir do 

primeiro lance.  

 

Por questões de calendário e de ordem financeira a FCX decidiu não realizar 

esta época os Campeonatos Nacionais de Rápidas e Semi-Rápidas, bem como o 

Campeonato Nacional de Equipas, prevendo iniciar a próxima época, em Janei-

ro de 2020, com a edição desse ano das referidas competições e numa forma 

semelhante ao que foi realizado em 2018. 

Pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez 
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