
18/NOV/2019 

N.º 9/2019 COMUNICADO 
ASSUNTO: FINAL CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO 

C 
onforme tem sido  divulgado, a fase final do Campeonato Nacional 

Individual Absoluto (CNIA) 2019 decorrerá na cidade da Ribeira Bra-

va, ilha de S. Nicolau. 

Nesta final, de acordo com o que foi regulamentado, participarão 8 

jogadores que disputarão o título máximo da xadrez nacional num torneio no 

sistema de todos contra todos (round robin). 

Os oito finalistas serão os seguintes: 

APURADOS 

 

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

cinadores e demais interessados.  

 

FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

 ÉDER PEREIRA 
(ODERF—Sal) 

CAMPEÃO NACIONAL DA ÉPOCA ANTERIOR 

(de acordo com a alínea a) do n.º 8 da secção A—Direito de Participa-
ção, do Regulamento do CNIA 2019) 

 ANT. DAVID ANES MONTEIRO 
(CASA DO BENFICA DA PRAIA) 

2.º CLASSIFICADO LISTA ELO FIDE ACTIVO DE NOV/2019 

(de acordo com a alínea b) do n.º 8 da secção A—Direito de Participa-
ção, do Regulamento do CNIA 2019, conjugado com a alíneas f) do 
mesmo artigo). 

 LUÍS PINA FERNANDES 
(PINÉU CHESS—S. VICENTE) 

3.º CLASSIFICADO LISTA ELO FIDE ACTIVO DE NOV/2019 

(de acordo com a alínea b) do n.º 8 da secção A—Direito de Participa-
ção, do Regulamento do CNIA 2019, conjugado com a alíneas f) do 
mesmo artigo). 



CONVIDADOS 
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 ARLINDO BARROS 
(CASA DO BENFICA DA PRAIA) 

1.º CLASSIFICADO DA FASE PRELIMINAR 

(de acordo com a alínea c) do n.º 8 da secção A—Direito de Participa-
ção, do Regulamento do CNIA 2019) 

 LUÍS BARROS 
(ASSOC. MORADORES CONDOMÍNIO PRAIA 1) 

3.º CLASSIFICADO DA FASE PRELIMINAR 

(de acordo com a alínea c) do n.º 8 da secção A—Direito de Participa-
ção, do Regulamento do CNIA 2019, conjugado com a alíneas g) do 
mesmo artigo). 

 DIOGO NEVES 
(ODERF—Sal) 

5.º CLASSIFICADO DA FASE PRELIMINAR 

(de acordo com a alínea c) do n.º 8 da secção A—Direito de Participa-
ção, do Regulamento do CNIA 2019, conjugado com a alíneas g) do 
mesmo artigo). 

 MÁRCIO SANTOS 
(SPORT C. ESC. BALTAZAR LOPES SILVA—S. NICOLAU) 

Indicado pelo Comité Organizador Local, de acordo com a alínea d) do 
n.º 8 da secção A—Direito de Participação, do Regulamento do CNIA 
2019. 

Segundo a Organização local, o jogador participará por ser o vice-
campeão Regional de S. Nicolau  e devido à impossibilidade do Cam-
peão Regional participar nesta Final. 

 ANTÓNIO MONTEIRO 
(PINÉU CHESS—S. VICENTE) 

Indicado pela direcção da FCX de acordo com a alínea e) do n.º 8 da 
secção A—Direito de Participação, tendo como critério o facto de ser o 
jogador com possibilidade de tornar o torneio mais forte, aumentando 
assim a média Elo da competição, já que é o único dos não classifica-
dos para esta final, a ostentar um Elo FIDE superior a 1700. Contribuiu 
também para decisão final, o facto de que seria o único jogador que 
jogou a totalidade dos jogos na Olimpíada de Batumi a não participar 
neste CNIA. Ter sido o 1.º Campeão Nacional reforçou a decisão. 



CALENDÁRIO  

Em virtude da necessidade de adaptar o torneio aos dias em que há voos para 

e de S. Nicolau, houve necessidade de alterar o calendário dos jogos que pas-

sou a ser o seguinte: 

• Cerimónia de Abertura—Quinta Feira dia 05/12/2019 às 20h00 

• 1.ª Ronda—Quinta Feira dia 05/12/2019 às 21h00; 

• 2.ª Ronda—Sexta Feira dia 06/12/2019  às 14h00; 

• 3.ª Ronda—Sexta Feira dia 06/12/2019  às 21h00; 

• 4.ª Ronda—Sábado dia 07/12/2019  às 14h00; 

• 5.ª Ronda—Sábado dia 07/12/2019  às 21h00; 

• 6.ª Ronda—Domingo dia 08/12/2019  às 17h00; 

• 7.ª Ronda—Segunda Feira dia 09/12/2019  às 17h00; 

• Cerimónia de Encerramento—Segunda Feira dia 09/12/2019 às 20h30. 

Todos os jogos decorrerão na Biblioteca Municipal João Lopes Filho. 

SORTEIO 

O Sorteio será realizado na próxima Sexta-feira dia 22 de Novembro, às 

17:00 H com transmissão em directo na página do Facebook da FCX (https://

www.facebook.com/xadrezcv/). 

De forma a que não se encontrem na última ronda jogadores do mesmo clu-

be, o sorteio será condicionado de forma a que esses jogadores joguem en-

tre si na 1.ª Ronda. 

Assim, haverá um pote com os 8 nomes dos finalistas e 4 potes com 2 alga-

rismos cada um e designados por A, B, C e D. 

No pote A encontram-se os algarismos 1 e 8, no pote B os algarismos 2 e 7, 

no pote C os algarismos 3 e 6  e no pote D os algarismos 4 e 5. 

Sabendo-se que há 3 clubes representados por 2 jogadores cada e 2 clubes 

cada um com 1 jogador, para a 1.ª ronda, obrigatoriamente, os jogadores do 

mesmo clube irão jogar entre si enquanto que os jogadores dos clubes com 

um único representante também jogarão entre si, faltando saber quem joga 

de brancas e de negras. Para que isso aconteça o sorteio efectuar-se-á da 

seguinte forma: 
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1.º—Retira-se do pote com os nomes dos jogadores, um desses nomes; 

2.º—Retira-se do pote A um algarismo que será associado ao nome retirado 

anteriormente; 

Se o jogador cujo nome foi o primeiro a ser sorteado, for de um dos joga-

dores que pertence a um clube com dois jogadores,  então, automatica-

mente o algarismo que restou no pote A será atribuído ao seu colega de 

clube.  

Se o jogador cujo nome foi o primeiro a ser sorteado, for de um dos joga-

dores que pertence a um clube com um único representante,  então, au-

tomaticamente o algarismo que restou no pote A será atribuído ao outro 

jogador cujo clube também tem um só representante. 

3.º—Volta-se ao pote com os nomes e sorteia-se novo jogador. 

Se esse novo jogador for colega de equipa do nome retirado em primei-

ro lugar, no caso 1, então é-lhe atribuído o outro algarismo que restou no 

pote A; 

Se esse novo jogador for o outro jogador representante único do seu 

clube,  então é-lhe atribuído o outro algarismo que restou no pote A; 

4.º—Se o jogador sorteado não for nenhum dos descritos em A ou B, então 

sorteia-se um algarismo do pote B. 

5.º—Volta-se novamente ao pote dos nomes para se conhecer o novo joga-

dor sorteado, voltando-se a repetir o processo anterior e assim sucessiva-

mente. Para sorteio dos algarismos respeitar-se-á a ordem dos Potes, pri-

meiro A, depois B, depois C e depois D. 

Atribuídos algarismos a todos os jogadores, aplicar-se-á a tabela de Berger 

que nos fornecerá o emparceiramento completo do torneio, com os jogado-

res indicados em primeiro lugar a jogar de brancas e os restantes de pretas. 

ALGUMAS NORMAS REGULAMENTARES 

Tempo de reflexão: 90 minutos para 40 lances, mais 30 minutos para o res-

to da partida, com um acréscimo de 30 segundos por lance desde o primei-

ro. 

Tolerância: 30 minutos em relação à hora marcada para início da sessão; 

Propostas de empate: Não são permitidas antes de realizados 30 lances, 

excepto se o árbitro for chamado e der a sua anuência. 

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 



Critérios de desempate para lugares que não seja o do título: 

a) Resultado entre os jogadores empatados [11]  

b) Sistema Koya (pontos contra os adversários com 50% ou mais pontos) 

[45];  

c) Sonneborg-Berger (0,0,N,S,0,N,N) [52];  

d) Maior número de vitórias (sem incluir pontos por wo) [68]  

e) Maior número de vitórias (incluído pontos por wo) [68];  

 

TRANSMISSÃO EM DIRECTO 

Está previsto que todas as partidas seja transmitidas em directo através da 

internet. Mais tarde será fornecido o link ou links para acompanhamento da 

competição. 

 

CHESS RESULTS 

Todos os resultados em http://chess-results.com/tnr469751.aspx?

lan=10&art=0&turdet=YES&flag=30  

 

Pela Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

    

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

http://chess-results.com/tnr469751.aspx?lan=10&art=0&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr469751.aspx?lan=10&art=0&turdet=YES&flag=30

