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N.º 5/220 COMUNICADO 
ASSUNTO: CAMPEONATOS NACIONAIS ON-LINE 

D 
ecorreram no passado fim-de-semana, os primeiros Campeona-

tos de Xadrez Online Individuais. Conforme já tínhamos anuncia-

do, estes campeonatos decorreram na plataforma da Chess.Com 

em 3 variantes: Bullet, Blitz e Rapid .  

Assim, no dia 1 de Maio, decorreu o I Campeonato Nacional Online Rapid on-

de cada jogador tinha 10 minutos para terminar a sua partida, tendo 5 segun-

dos de acréscimo por cada lance efectuado (10’+5’’). 

Participaram 16 jogadores e a classificação final ficou assim ordenada: 

No dia seguinte, Sábado 2 de Maio, jogou-se o I Campeonato Nacional Online 

Bullet, onde cada jogador tinha 2 minutos para terminar a sua partida, tendo 1 

segundo de acréscimo por cada lance efectuado (2'+1'') .  Participaram  18 jo-

gadores e a classificação final ficou assim ordenada: 

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

cinadores e demais interessados.  

 

FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

pts 



Para terminar este ciclo de campeonatos estava agendado para Domingo, 3 de 

Maio, a realização do I Campeonato Nacional Online Blitz, onde cada jogador 

tinha 3 minutos para terminar a sua partida, tendo 2 segundos de acréscimo 

por cada lance efectuado  (3'+2''). O torneio ainda se iniciou à hora marcada, 

no entanto, o servidor da Chess.com colapsou e a FCX decidiu suspender a 

competição naquele dia e transferi-la parao dia seguinte. Por isso, esta ultima 

competição, foi realizada na Segunda-feira dia 5. 

Participaram 19 jogadores e a classificação final ficou assim ordenada: 

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 



Este torneio foi também a primeira prova do Circuito “Domingos em Casa”, um 

grupo de 5 torneios Blitz que se realizarão durante o mês de Maio de 2020 (ver 

regulamento aqui) 

Após esta competição, a classificação actual do Circuito “Domingos em Casa”, 

ficou assim ordenada: 

 

 

 

 

 

 

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

CLASS. JOGADORES PTS 

1.º marianokar 30 

2.º DavidCV1969 25 

3.º Cabo_Verde_12 20 

4.º HR_BE4TZ 15 

5.º eketal 12 

6.º guiverde 10 

7.º lirium1 9 

8.º Gil_1979 8 

9.º Lemss 7 

10.º WinaldoFonseca 6 

11.º Celia1988 5 

12.º iuramiranda 5 

13.º ivan_cv_22 5 

14.º SNatalino 4 

15.º camoesj 4 

16.º ilianosantos 4 

17.º JoseGarciaCV 4 

18.º Jlizardo3000 4 

19.º wyktor 4 

https://fcvx.org/_files/200001879-8e25f8e262/CIRCUITO%20BLITZ%20DOMINGOS%20EM%20CASA.pdf
https://fcvx.org/_files/200001879-8e25f8e262/CIRCUITO%20BLITZ%20DOMINGOS%20EM%20CASA.pdf


A próxima prova do Circuito Blitz “Domingos em Casa”, realiza-se no próximo 

Domingo dia 10 de Maio e é denominada por Torneio Comemorativo do dia da 

Mãe. 

 

 

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 


