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COMUNICADO
ASSUNTO: CAMPEONATOS NACIONAIS DE RÁPIDAS E DE SEMI-RÁPIDAS

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

C

om conhecimento da A. X. St. Antãoa FCVX mantinha, desde há alguns meses, conversações com a Câmara Municipal da Ribeira
Grande (CMRG), no sentido de realizar naquele concelho os Campeonatos Nacionais de Rápidas e Semi – rápidas.

Inicialmente previstos para Janeiro, por solicitação da referida autarquia, anuímos em que houvesse um adiamento, sendo agendada para Abril a realização
das referidas competições. Depois de apresentarmos o programa e a definição
da distribuição das responsabilidades (logísticas, financeiras e organizativas), a
CMRG, através do Sr. Vereador do pelouro ligado ao desporto, comunicou-nos
de momento não tinha condições logísticas e financeiras para se comprometer
com uma organização desta envergadura.
Imediatamente após esta comunicação, a FCVX, em reunião de direcção, considerando não dever adiar por muito mais tempo a realização dos Campeonatos Nacionais de Rápidas e Semi-rápidas e voltar a iniciar conversações com
outras autarquias eventualmente interessadas na realização do evento, decidiu realizar, em S. Vicente, nos próximos dias 3 e 4 de Junho de 2017, as referidas competições, assumindo toda a componente organizativa, financeira e logística, procurando patrocínios que possam minimizar o impacto financeiro
necessário.
Além dos Campeonatos, foi também decidido realizar um Curso de Formação
de Monitores de Xadrez, ministrado por um Mestre Internacional e FIDE trainer de forma a permitir que os formandos que obtiverem aproveitamento se
possam licenciar com o grau de “National Instructor”.
O curso reservará lugares para formandos indicados pelas Associações Regionais de Xadrez, sendo que, havendo vagas, estas poderão ser preenchidas pe-
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los interessados, público em geral, sendo a sua reserva efectuada pela ordem
de inscrição.
Em anexo, além do programa completo das actividades a desenvolver, podem
encontrar os regulamentos dos campeonatos nacionais de Rápidas e Semirápidas e as respectivas fichas de inscrição.
Os campeonatos serão homologados pela Federação Internacional de Xadrez
(FIDE).
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