21/AGO/2018

Federação Cabo-verdiana de Xadrez

N.º 5/2018

COMUNICADO
ASSUNTO: 43.ª Olimpíada de Xadrez—Batumi 2018

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

A

direcção da FCX tomou conhecimento que circulam, nas redes sociais, mensagens que não correspondem à verdade, acerca da nossa participação na 43.ª Olimpíada de Xadrez a realizar em Batumi
(Geórgia) de 23 de Setembro a 6 de Outubro, próximos. Assim,
para esclarecerimento de todos, a direcção da FCX informa o seguinte:

1

- Os critérios de selecção da equipa de Cabo Verde para a possível participação nas Olimpíadas foram definidas em reunião de direcção de 13 de Maio
de 2018 e apresentados na Assembleia Geral de 1 de Junho de 2018. Depois
de alguma discussão nessa AG os critérios foram reformulados e ficaram assim
definidos:
“…havendo financiamento para cinco jogadores a equipa será constituída pelos cinco melhores classificados na final do CNIA 2018 e caso só haja disponibilidade financeira para quatro jogadores a equipa será constituída pelos quatro
melhores classificados na final do CNIA 2018 sendo o presidente da FCX, que se
deslocará ao congresso, o quinto elemento da equipa e em qualquer dos casos
o capitão da equipa e chefe de delegação.”

No site da FCX, mais concretamente em https://fcvx.org/_files/2000015657ab467bb24/N_4_JUNHO2018.pdf pode ser encontrada a acta dessa AG, assinada por todos os que nela participaram.

2

- A equipa de Cabo Verde, por solicitação da organização, foi inscrita em
11/07/2018, 12 dias antes do fim do prazo inicialmente estipulado para a inscrição ou alteração das equipas, consciente que a nossa participação estava
dependente do subsídio que nos fosse atribuído pela FIDE, pois nessa altura a
verba que nos tinha sido atribuída não chegava para cobrir metade das despesas de viagem com 4 jogadores;

Federação Cabo-verdiana de Xadrez

3

- Em 13/07/2018 a FIDE divulgou a lista dos subsídios de viagem. A Cabo
Verde foram atribuídos 10.400 Euros para a participação desportiva e 800 Euros para a participação do n/Delegado no Congresso (neste caso o Sr. Presidente). Refira-se que, os 10.400 Euros só serão entregues na totalidade se estiverem presentes um total de 13 elementos na componente desportiva: 5 jogadores para a secção Open, 5 jogadoras para a secção Feminina, 1 capitão da equipa open, 1 capitão da equipa feminina e 1 delegado. Caso não se apresentem
esses 13 elementos, o subsídio será reduzido pro rata, ou seja, resumidamente,
a FIDE, na componente desportiva, pagará 800 Euros de subsídio por cada
participante, até ao limite de 10,400 euros (13 elementos).
“The team subsidy is based on two teams of 5 players for the Open & Women’s
event, plus team captain for each team and a head of delegation. This is a total
of 13 persons. The subsidy will be reduced pro rata for every federation that
does not have 13 accredited persons present. Above these 13 persons, the travel grant will be paid for a federation’s delegate without exception.”
In http://www.fide.com/component/content/article/1-fide-news/11033-travelsubsidy-batumi-olympiad.html
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- Após a divulgação desta lista e do conhecimento dos subsídios a direcção da FCX, em reunião realizada no dia 17 de Julho de 2018, fez uma análise
para ver se era possível ir a Batumi com uma equipa de cinco jogadores, com
uma equipa de quatro jogadores, ou se não era possível ir qualquer equipa. Foram analisadas as seguintes hipóteses:
Hipótese 1 (deslocação de 5 jogadores e o presidente)
Despesa com a Viagem Praia/Batumi/Praia:
176.000$00 x 6 pessoas (5 JOGADORES + PRESIDENTE) = 1.056.000$00
Verba atribuída pela DGD para a equipa……..…………. 200.000$00
Verba atribuída pelo COC ………………….………………….. 120.000$00
Verba atribuída pela FIDE (6x800€) ……………………….. 529.000$00
Verba atrib. p/DGD para participação no Congresso 100.000$00
TOTAL VERBA ATRIBUIDA 949.000$00
Défice: (949.000$00 – 1.056.000$00)……………………… 107.000$00
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Hipótese 2 (deslocação de 4 jogadores e o presidente)
Despesa com a Viagem Praia/Batumi/Praia:
176.000$00 x 5 pessoas (4 JOGADORES + PRESIDENTE) = 880.000$00
Verba atribuída pela DGD para a equipa……..…………. 200.000$00
Verba atribuída pelo COC ………………….………………….. 120.000$00
Verba atribuída pela FIDE (6x800€) ……………………….. 440.000$00
Verba atrib. p/DGD para participação no Congresso 100.000$00
TOTAL VERBA ATRIBUIDA 860.000$00
Défice: (860.000$00 – 880.000$00)……………………… 20.000$00

Hipótese 3 (deslocação só do presidente ao Congresso)
176.000$00 x 1 pessoas (PRESIDENTE) = 176.000$00

Verba atribuída pela FIDE (1x800€) ……………………….. 88.000$00

Verba atrib. p/DGD para participação no Congresso 100.000$00
TOTAL VERBA ATRIBUIDA 188.000$00

Superavit: (188.000$00 – 176.000$00)……………………… 12.000$00

Após a análise destas três hipóteses, a direcção decidiu aprovar a 2.ª hipótese.
Em consequência da referida reunião, decidiu-se pela aquisição imediata das
passagens aéreas para Batumi, evitando assim um acréscimo de custos com a
subida de preços que certamente aconteceria. No entanto, como a verba referente ao subsídio da FIDE só será desbloqueada após a participação na Olimpíada e a verba correspondente ao Contrato-programa assinado com a DGD ainda
não tinha sido desbloqueada, para aquisição das referidas passagens houve
necessidade de recorrer a um crédito, avalisado pelo presidente da FCX, junto
de uma Agência Nacional.
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– Após a aquisição das passagens aéreas, e numa altura em que já não
havia retorno, a FCX foi confrontada com a necessidade de efectuar mais algu-
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mas despesas, inicialmente não consideradas ou não previstas:
Viagens de S. Vicente para a Praia ……………………...…………………. 60.000$00
Vistos para a Geórgia……………….…………..…..……………………………. 20 USD/cada
Vistos de trânsito em Moscovo…………..…………………………………… 35.000$00
Alojamento durante as escalas aeroportuárias.………………………. 30.000$00
Refeições durante as escalas aeroportuárias….……………………….. 50.000$00
Inscrição da equipa na Olimpíada………….………………………………… 55.000$00
Seguro (obrigatório para entrar na Geórgia)…………………………... 25.000$00
Alojamento na Geórgia * ……………………………………………………….. 15.000$00
*como a nossa comitiva só terá voo um dia após a data de regresso oficial, terá de suportar o
alojamento desse dia

Para estas despesas a FCX está a negociar parcerias, sendo que a IMPAR –
Companhia Cabo-verdiana de Seguros, já se associou a nós oferecendo-nos o
Seguro de Assistência em viagem, obrigatório para a entrada na Geórgia.

Mindelo, 21 de Agosto de 2018
A Direcção da Federação Cabo-verdiana de Xadrez

