
08/SET/2021 

N.º 10/2021 COMUNICADO 
ASSUNTO:  V CAMPEONATO NACIONAL INDIVIDUAL ABSOLUTO  

C 
om o aproximar da realização da Fase Preliminar do V Campeonato 

Nacional Individual Absoluto, a Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

(FCX) vem através deste meio informar todos os interessados do 

seguinte: 

1. A Fase Preliminar, de acordo com o regulamentado, decorrerá de 24 a 

26 de Setembro, próximos; 

2. A Sala de Conferências da Câmara do Comércio do Norte de Cabo Verde, 

na cidade do Mindelo, é o local onde será realizada esta Fase Preliminar; 

3. As inscrições para esta fase preliminar terminam às 18:00 Horas do 

próximo dia 19 de Setembro de 2021 e têm de ser efectuadas em 

https://www.fcvx.org/inscricao-campeonato-nacional-individual-

absoluto/, no entanto, os representantes regionais, para beneficiarem 

das condições especiais proporcionadas pela FCX, têm de efectuar a  

sua inscrição até ao próximo Domingo, dia 12 de Setembro, no local 

atrás indicado; 

4. As inscrições estão limitadas a 30 jogadores, dando-se prioridade, pela 

ordem indicada, a: 

i) Representantes regionais de acordo com o regulamento da prova; 

ii) Os jogadores com Elo FIDE;  

iii) As jogadoras do sexo feminino; 

iv)  Os restantes jogadores interessados até per-

fazerem o total dos 30 considerados como 

limite sendo as vagas preenchidas por ordem 

de inscrição. 

5. Com a publicação da Resolução 78/2021 de 

30 de Julho, houve necessidade de proceder a algumas alterações no 

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

cinadores e demais interessados.  
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Regulamento da prova, nomeadamente no Capítulo H referente à contin-

gência sanitária. 

6. O Regulamento corrigido pode ser encontrado aqui. 

7. O Manual de Procedimentos para Protecção ao COVID-19 a ser seguido 

durante o CNIA—2021 pode ser encontrado aqui. 

8. Destaca-se, neste manual e no Regulamento (corrigido), o facto de estar 

regulamentado que só pode estar e permanecer no local da competição 

quem apresentar certificado COVID válido de teste, de recuperação ou 

de vacinação com pelo menos uma dose da vacina administrada, ou de 

teste RT-PCR ou de antigénio válido com resultado negativo. Enquanto 

não for autorizada a vacinação, os menores de dezoito anos estão dispen-

sados da obrigação de se sujeitarem a testes de despiste da infecção por 

SARS-CoV-2 ou da apresentação de Certificado COVID. Esta obrigatorie-

dade aplica-se a atletas, Staff, imprensa, equipa de arbitragem, direcção 

da prova e eventuais convidados. 

9. Os 3 primeiros classificados desta fase preliminar, jogarão a Fase Final do 

CNIA-2021, que decorrerá 15 a 21 de Novembro em local a designar, jun-

tando-se assim aos jogadores já apurados para esta Fase Final e que são 

os seguintes: 

I. MI MARIANO ORTEGA (CAMPEÃO NACIONAL); 

II. ÉDER PEREIRA (vencedor da Taça de Cabo Verde); 

III.DAVID MIRULLA (Apurado pelo Ranking na Lista Setembro/2021); 

IV. CÉLIA RODRIGUEZ (Apurado pelo Ranking na Lista Setembro/2021; 

V.DAVID ANES MONTEIRO (Apurado pelo Ranking na Lista Setembro/2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

https://www.fcvx.org/_files/200002204-2e1192e11b/REGULAMENTO%20V%20CNIA%20(actualizado).pdf?ph=fd25e2a4b2
https://www.fcvx.org/_files/200002205-040e8040eb/Manual%20Procedimentos_preliminar_cnia2021.pdf?ph=fd25e2a4b2

