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N.º 4/220 COMUNICADO 
ASSUNTO: CAMPEONATOS NACIONAIS ON-LINE 

C 
onforme já tínhamos anunciado, a FCX estabeleceu uma parceria 

com a Chess.com de forma a usar a sua plataforma para a realiza-

ção de torneios on-line. 

Depois da boa experiência com os Torneios “FICO EM CASA. JOGO 

XADREZ!” e “PÁSCOA EM CASA”, a FCX decidiu organizar os Campeonatos Na-

cionais Individuais Online. 

Para isso, e porque para estes Campeonatos há a necessidade dos jogadores 

se encontrarem cadastrados na FCX, foi necessário a abertura de um novo gru-

po na Chess.com, designado por Federação Cabo-verdiana de Xadrez – SO-

MENTE FILIADOS 2020. A este grupo só poderão aderir os jogadores que este-

jam devidamente filiados na FCX, tendo sido regulamentado um novo tipo de 

filiação: a On-line. Este tipo de filiação é exclusiva para a participação em com-

petições oficiais on-line da FCX. No entanto, os jogadores que se filiarem 

“normalmente”, a que chamamos filiação Geral FCX, não necessitam de fazer 

qualquer filiação para jogarem on-line pois ficam automaticamente filiados de 

forma a puderem participar em todo o tipo de competições oficiais ou oficiali-

zadas da FCX, quer sejam presenciais, quer sejam on-line. 

A FCX, continuará a manter o outro grupo na Chess.com, e os seus membros 

poderão participar em competições abertas oficializadas, que organizaremos. 

O circuito de provas a que chamamos “DOMINGOS EM CASA”, e cuja regula-

mentação divulgaremos brevemente, será aberto a jogadores filiados e não 

filiados na FCX e será então realizado com os membros desse grupo aberto. 

Relativamente aos Campeonatos Nacionais On-line, a FCX decidiu realizá-los 

em 3 variantes: Bullet, Blitz e Rapid. Decorrerão na plataforma da Chess.com 

de acordo com o seguinte Calendário: 

 I Campeonato Nacional Online Rapid (10'+5'') - 1 de Maio, às 15:00 H; 

 I Campeonato Nacional Online Bullet (2'+1'') - 2 de Maio, às 16:00 H; 

 I Campeonato Nacional Online Blitz (3'+2'') - 2 de Maio, às 16:00 H;  

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

cinadores e demais interessados.  

 

FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 



Podem participar nestes campeonatos, todos os jogadores que estejam filiados 

na FCX e que sejam membros na Chess.com no grupo fechado da Federação 

Cabo-verdiana de Xadrez - SOMENTE FILIADOS 2020, desde que tenham a naci-

onalidade cabo-verdiana ou que residam em Cabo Verde há mais de 3 anos ou 

ainda, que estejam registados na FIDE com a bandeira de Cabo-Verde. 

Haverá prémios para os três primeiros classificados de cada um dos Torneios e 

os vencedores obterão o título de Campeão Nacional da cada uma das respecti-

vas variantes (Bullet, Blitz e Rapid). 

As inscrições são gratuitas e iniciam-se uma hora antes do início de cada Cam-

peonato, nos links onde decorrerão as competições e que serão divulgados 

oportunamente. 

Para proceder à Filiação On-line da FCX, os jogadores deverão fazê-lo a partir 

da página de filiações on-line do nosso sitio da internet, onde também poderá 

ser encontrado um Guia de como se filiar e tornar membro da FCX na 

Chess.com, ao estilo de Perguntas mais Frequentes (FAQ) 

Em baixo, os links que conduzirão às filiações, inscrições na Chess.com e parti-

cipação nos Campeonatos Nacionais Online. 

Perguntas frequentes  

Registar na Chess.com  

Regulamento de Filiações on-line  

Listagens de jogadores filiados  

Página das filiações on-line  

Grupo aberto da FCX na Chess.com  

Grupo fechado (só para filiados) da FCX na Chess.com  

Regulamento do I Campeonato Nacional Online Rapid 

Regulamento do I Campeonato Nacional Online Bullet 

Regulamento do I Campeonato Nacional Online Blitz 

 

 

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

https://fcvx.org/_files/200001869-41b7441b76/faq.pdf
https://www.chess.com/pt
https://fcvx.org/_files/200001861-d2812d2815/REGULAMENTO%20PARA%20A%20FILIA%C3%87%C3%83O%20ON%20LINE.pdf
https://www.fcvx.org/listagens-de-filiados/
https://www.fcvx.org/filiacoes-on-line/
https://www.chess.com/club/federacao-cabo-verdiana-de-xadrez
https://www.chess.com/club/federacao-cabo-verdiana-de-xadrez-somente-filiados-2020
https://fcvx.org/_files/200001875-958a2958a4/CAMPEONATO%20NACIONAL%20ONLINE%202020%20-%20RAPID.pdf
https://fcvx.org/_files/200001876-877fb877fe/CAMPEONATO%20NACIONAL%20ONLINE%202020%20-%20BULLET.pdf
https://fcvx.org/_files/200001877-4e43b4e43e/CAMPEONATO%20NACIONAL%20ONLINE%202020%20-%20BLITZ.pdf

