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N.º  9/2021 COMUNICADO 
ASSUNTO:  OLIMPÍADA ONLINE 2021 

Á 
 semelhança do que aconteceu o ano passado, Cabo Verde irá partici-

par, a partir do próximo dia 13 de Agosto, na Olimpíada de Xadrez 

Online organizada pela FIDE (Federação Internacional de Xadrez). 

A competição decorrerá na plataforma da chess.com e em cada par-

tida os jogadores dispõem de 15 minutos para a completar. 

Para a constituição da equipa nacional, a FCX e a sua Direcção Técnica, usaram 

como critério a disponibilidade e participação em competições online realiza-

das anteriormente e  aprovadas pela Federação, bem como a força de jogo e 

performance dos atletas neste tipo de competições.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O abandono em competições online anteriores, ou a frequente indisponibili-

dade para nelas participar, foram factores de inelegibilidade para a constitui-

ção da equipa nacional. 

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

cinadores e demais interessados.  

 

FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 



Regulamentarmente, cada equipa será composta por 6 elementos obedecendo 

ás seguintes imposições: 

1.º e 2.º tabuleiros—Open; 

3.º e 4.º tabuleiros—Sexo feminino; 

5.º tabuleiro—Open U20; 

6.º tabuleiro—U20 sexo feminino. 

Embora com alguma dificuldade, do 4.º ao 6.º tabuleiro, conseguiu-se comple-

tar a equipa obedecendo aos critérios definidos. No entanto, no final do prazo 

limite para inscrição da equipa, alguns dos jovens atletas seleccionados, comu-

nicaram a sua indisponibilidade para participarem, facto pela qual a Direcção 

Técnica da FCX apresentou uma solução de recurso e que acabou por ser a utili-

zada na inscrição que foi efectuada na data limite para tal. 

Assim, a constituição da equipa nacional inscrita para estas Olimpíadas é a se-

guinte: 

1.º Tabuleiro – MI Mariano Ortega; 

2.º Tabuleiro – David Mirulla; 

3.º Tabuleiro – Célia Rodriguez; 

4.º Tabuleiro – Akiane Moreno; 

5.º Tabuleiro – Bruno Santos; 

6.º Tabuleiro – Loide Gomes; 

SUPLENTES: 

Luís Fernandes; 

José Carlos Vaz; 

Tiago Pinheiro (U20) 

Para a competição deste ano inscreveram-se cerca de 190 equipas, pelo que o 

objectivo da nossa equipa será fazer melhor que o ano passado e passar à fase 

seguinte. Para isso, a equipa já se está a treinar ás ordens do nosso Director 

Técnico Nacional o Mestre Internacional Mariano Ortega. 
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