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N.º 19/2020 COMUNICADO 
ASSUNTO: RESULTADOS 3.ªRONDA CHAMPIONSHIP LEAGUE 2020/NATIONS LEAGUE 

E 
ste ultimo fim-de-semana Cabo Verde voltou a estar envolvido em 

competições on-line, mais concretamente na Championship League 

2020 e na Nations League, ambas jogadas na plataforma da 

Chess.Com. 

Na passada Sexta-feira, para a 

Championship League 2020, 

defrontamos o Equador, um 

encontro em que cada joga-

dor joga 2 partidas com o seu 

adversário. Em cada partida 

os jogadores dispõem de 10 

minutos para a concluir, ten-

do um acréscimo de 5 segun-

dos por lance.  

Por Cabo Verde jogaram Gil 

Teixeira, Sidney Spínola, Iura 

Miranda e Iliano Santos. 

No final do encontro o resul-

tado foi favorável á equipa do Equador por 5,5—2,5. 

Após esta derrota, Cabo Verde desceu para o 19.º posto da tabela classificati-

va. 

Na próxima sexta-feira defrontaremos uma equipa da África do Sul. 

No Domingo tínhamos agendado defrontar o Uruguai para a Nations League. 

Este jogo, composto por 2 encontros, o primeiro de 15’+2’’ e o segundo de 

3’+2’’, onde cada jogador joga 2 partidas, estava aprazado para as 19:15 Horas 

local. 

No entanto, com o problema da internet existente no passado Domingo e já 

conhecido de todos, o primeiro encontro não foi possível realizar, pois não 
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havia jogadores de Cabo Verde on-line, pelo que nos foi averbada derrota por 

falta de comparência. 

No segundo encontro, Mestre Mariano Ortega, José Vaz, David Mirulla, Luis 

Fernandes, Célia Guevara e Carlos Mões, ainda conseguiram disputar algumas 

partidas, grande parte delas perdidas por tempo devida á falta de conexão á 

rede, para no final apresentarem um score de 10-2 favorável aos Sul-

Americanos. No final do match, foram-nos atribuídos os zero pontos da derrota 

que nos foi infligida pela internet e aproveitada pelo Uruguai. 

Na classificação geral continuamos a ocupar a 4.ª posição. 

No próximo Domingo, na 4.ª ronda, defrontaremos a Arábia Saudita. 
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