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N.º 8/2021 COMUNICADO 
ASSUNTO: CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO 

A 
 Federação Cabo-verdiana de Xadrez, anuncia que já agendou a 

realização da prova máxima do xadrez nacional, o Campeonato 

Nacional Individual Absoluto (CNIA).  

Depois de em 2020, devido à pandemia, terem sido alterados os 

moldes em que costuma decorrer esta competição, realizando-se numa única 

fase, e edição de 2021 voltará ao nor-

mal, disputando-se em 2 fases: Preli-

minar e Final. 

Em qualquer uma das fases só po-

dem participar jogadores de naciona-

lidade cabo-verdiana, ou que a sua 

inscrição na FIDE seja com a bandeira 

de Cabo Verde, desde que estejam 

devidamente filiados na FCX em 31 

de Agosto de 2021.  

A fase Preliminar desta 5.ª edição do 

CNIA, realizar-se-á de 24 a 26 de Se-

tembro, na cidade do Mindelo (S. Vicente) e têm direito a participar nela, até 

um máximo de 30 jogadores de acordo com observância sucessiva dos seguin-

tes critérios: 

 Os Campeões Regionais de 2021, ou um dos classificados imediatamente 

a seguir, que tenham sido apurados em Campeonatos Regionais concluí-

dos até ao dia 5 de Setembro;  

 Os jogadores com Elo FIDE;  

 As jogadoras do sexo feminino;  

 Os restantes jogadores interessados, até perfazerem o total das vagas; 

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

cinadores e demais interessados.  

 

FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 



A Fase Preliminar será jogada em 5 sessões de acordo com o Sistema Suiço de 

emparceiramento e o ritmo de jogo será de 1h30 com 30 segundos de incre-

mento a partir do 1.º lance. 

A fase Final decorrerá de 15 a 21 de Novembro de 2021, em local a designar, e 

nela terão direito a participar, por esta ordem, até perfazer um máximo de 10 

jogadores: 

 O Campeão Nacional da Época Passada (MI Mariano Ortega); 

 O Vencedor da Taça de Cabo Verde 2021 (Éder Pereira);  

 Os três jogadores, registados com a bandeira de Cabo Verde, melhor clas-

sificados na Lista ELO da FIDE de Setembro de 2021 (torneios homologa-

dos até Agosto), com exclusão dos 2 primeiros acima indicados; 

 Os três primeiros classificados na Fase Preliminar;  

 Dois jogadores indicados pela FCX.  

Se o Campeão Nacional em título ou o vencedor da Taça não pretenderem par-

ticipar serão substituídos pelos jogadores melhores classificados na lista Elo da 

FIDE de Setembro de 2021 e, se algum jogador classificado através da sua posi-

ção na Lista Elo da FIDE de Setembro de 2021 não participar, a sua vaga será 

ocupada pelo próximo classificado da referida lista. Caso algum jogador classifi-

cado através da fase preliminar estiver classificado pela sua posição na lista Elo, 

então prevalecerá essa classificação, passando o próximo classificado na fase 

preliminar a ocupar o seu lugar. 

Estão excluídos de participar na Fase Preliminar os jogadores automaticamente 

apurados para a Fase Final.  

A prova será disputado em Sistema de todos contra todos, em partidas de 90 

minutos para 40 lances, mais 30 minutos para o resto da partida, com um 

acréscimo de 30 segundos por lance, a partir do primeiro. 

A participação numa das fases do campeonato nacional é condição obrigatória 

para eventualmente ser seleccionado a fazer parte da equipa que participará 

na próxima Olimpíada . 

Este comunicado não dispensa a leitura do Regulamento completo da competi-

ção que pode ser obtido na página Oficial do CNIA 2021 em  

https://www.fcvx.org/cnia-2021/ 
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