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N.º 16/2020COMUNICADO 
ASSUNTO: CHAMPIONSHIP LEAGUE 2020—5.ª TEMPORADA 

A 
 FCX iniciou a sua participação na 5.ª temporada da Championship 

League 2020 no passado dia 26 de Junho tendo defrontado, na 1.ª 

ronda a equipa Mórfi's Minions dos Estados Unidos da América. 

Esta competição on-line disputa-se na plataforma da Chess.com e 

cada equipa é composta  com um mínimo de 4 jogadores. 

Em cada ronda, 

os jogadores de 

cada equipa 

efectuam 2 par-

tidas (uma de 

brancas e outra 

de pretas) com 

os seus adversá-

rios. As partidas 

são ao ritmo de 

15 minutos com 

um incremento 

de 5 segundos 

por lance. 

Para esta tempo-

rada, a 5.ª, da 

Championship 

League 2020 ins-

creveram-se 94 equipas. A competição terá 7 rondas, jogadas geralmente às 

Sextas-feiras, sendo o emparceiramento efectuado conforme o sistema suíço. 

Na primeira ronda, conforme acima referimos, a equipa nacional de Cabo Ver-

de defrontou a equipa americana Mórfi's Minions. O resultado foi favorável ás 

cores nacionais que venceu o encontro por uns expressivos 7-1. 

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

cinadores e demais interessados.  

FCX
Federação Cabo-verdiana de Xadrez

,



Por parte de Cabo Verde, participaram neste encontro: 

 MI Mariano Ortega; 

 Lindo Barros; 

 Gil Teixeira; 

 Iura Miranda. 

A 2.ª ronda da Championship League 2020 realizou-se na passada Sexta-feira, 

dia 3 de Julho e a equipa nacional defrontou os ingleses do Etton College 

(Equipa A). 

Cabo Verde alinhou com: 

 MI Mariano Ortega; 

 David Mirulla; 

 José Carlos Vaz; 

 Sidney Spínola; 

 Gil Teixeira. 

O resultado final foi novamente favorável ás cores nacionais, desta vez por 9-1, 

o que nos coloca, com 2 pontos, na 6.ª posição em igualdade pontual com o 

primeiro. 

Na próxima ronda, a 3.ª, a realizar Sexta-feira dia 10 jogaremos com a equipa 

do Equador. 

Mais informações sobre a competição podem ser encontradas em 

 

https://pt.results.scorchapp.co.uk/t/2020stage5/pairings/1  
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