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Federação Cabo-verdiana de Xadrez

N.º 3/2016

COMUNICADO
ÉPOCA DESPORTIVA 2016/17

Para conhecimento das Associações Regionais, dos Clubes, da Imprensa,
das Entidades Oficiais, potenciais patrocinadores e demais interessados.

N

a altura da sua eleição, a Direcção da FCX, comprometeu-se a
realizar durante o corrente ano, pelo menos, o primeiro Campeonato Nacional Individual Absoluto.

Contudo, devido à necessidade de elaboração e aprovação de
regulamentação necessária para o funcionamento da FCX e inclusivamente
para a organização de competições, aliado ao facto de só a partir de
11/09/2016, data em que a FCX foi aprovada como membro da Federação Internacional (FIDE), estarmos aptos a homologar e oficializar essas mesmas
competições, foi decidido concentrarmo-nos na realização da época que se
inicia em 1 de Outubro de 2016, conforme o que estabelece o Regulamento
de Competições e Filiações, iniciando assim a nossa actividade desportiva com
a época de 2016/17.
Assim, a 1 de Outubro de 2016, iniciaremos a época 2016/17, a primeira época desportiva da FCX, que certamente será uma época de aprendizagem mas
também, assim esperamos, uma época de competição séria e que nos poderá
trazer uma maior evolução no nosso comportamento e desempenho desportivo.
Como sabemos, as Associações Regionais, foram constituídas como sendo associações de jogadores, quase como um grande clube regional.
Considerando o que está estabelecido na legislação desportiva do nosso país e
também o que o nosso Regulamento de Filiações e Competições prevê, as Associações Regionais devem ser mais uma extensão da Federação na sua região, sendo responsável por isso, pelas actividades regionais, não só pela parte
competitiva mas também pelo desenvolvimento e promoção da modalidade.
Assim, deverão ser deixados aos clubes a organização de jogadores, devendo
esses mesmos clubes serem membros activos e colaborantes com as sua Associações Regionais.
Na actual conjuntura do xadrez nacional, a nível organizativo, é hora do surgi-
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mento de clubes pelas várias regiões do país, aliás o que já vai acontecendo
como o sugerem algumas notícias que circulam.
Neste objectivo têm muita influência e importância o trabalho desenvolvido
pelas Associações Regionais, pelo que sugerimos que as próprias Associações
promovam a criação de clubes de xadrez.
É necessário estar consciente que nas competições colectivas só podem participar equipas que sejam oriundas de clubes.
Os jogadores que não se filiarem através de um clube, podem fazê-lo através
da Associação da sua região ou directamente através da Federação, no entanto
ficam com o estatuto de jogador individual, não podendo assim participar em
competições colectivas.
Sugere-se que as Associações Regionais, além de promoverem o surgimento de
clubes de xadrez, ou secções de xadrez nos clubes já existentes nas suas regiões, promovam também as competições internas. Por exemplo, o Torneio Interno de cada clube, que apure para um Campeonato Regional e posteriormente para o Campeonato Nacional.
Qualquer uma destas provas poderá vir a ser homologada e contar para o ranking internacional, o chamado Elo FIDE, deste que obedeçam aos requisitos observados pela FIDE e pela regulamentação da FCX.
Em Anexo podem encontrar as Fichas de Filiação, quer para clubes quer para
jogadores. Também poderão ser encontradas no nosso site.
As fichas de inscrição devem ser preenchidas, assinadas e enviadas por
mail para filiacoes@fcvx.org e, esta como é a primeira época, todos os clubes
e jo-gadores devem apresentar conjuntamente com elas o seguinte:
CLUBES:
 Cópia dos estatutos, ou da publicação em B. O. ;
 Cópia da declaração com a identificação do n.º fiscal (NIF)
 Emblema do clube em formato digital (JPG, GIF, PNG, etc.)
 Mínimo de 6 jogadores, para filiar;

JOGADORES:
 Cópia documento de identificação;
 Fotografia em formato digital (JPG, GIF, PNG, etc.);
 No

caso de menores, autorização assinada pelo encarregado de educação.
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O Secretário

