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COMPETIÇÕES ONLINE
Saiba tudo sobre as filiações na FCX, como se tornar membro da
Chess.com e como se tornar membro da FCX na plataforma on-line.

PERGUNTAS MAIS FREQUENTES
O que é a Filiação na FCX?
A filiação na FCX é uma inscrição na própria Federação que permite a qualquer
pessoa jogar as competições oficiais de xadrez em Cabo Verde.
Que tipo de Filiações existem na FCX ?
Até 2020, só existia um tipo de filiação na FCX, a que agora designamos por
Filiação Geral FCX e que permitia a filiação de Clubes, jogadores, árbitros, treinadores, monitores, dirigentes e outros oficiais. Com o início das competições
oficiais online, houve necessidade de adaptar a regulamentação, tendo sido
regulamentada a filiação On-line FCX cujo Regulamento pode ser consultado
aqui.
Qual a diferença entre a Filiação Geral FCX e a Filiação On-line FCX?
A filiação On-line FCX é uma inscrição individual que permite a participação,
exclusivamente, em competições on-line. A filiação Geral FCX é uma inscrição,
que embora possa ser efectuada individualmente, preconiza a inscrição colectiva através de clubes. Quem for filiado, através da filiação geral FCX, pode
participar nas provas oficiais, ou oficializadas, da FCX quer sejam presenciais
ou on-line. Um jogador ao proceder à sua filiação Geral FCX fica automaticamente, também, filiado on-line.
Se eu for filiado através de um clube, com uma filiação Geral FCX, posso jogar competições individuais on-line?
Sim, pode jogar competicões oficiais individuais on-line e presenciais.
E se eu for filiado on-line, posso participar em competições oficiais presenciais?
Não, para isso terá que efectuar a sua filiação Geral FCX.
Já fui filiado num ano anterior, quer dizer que estou filiado para este ano?
Não. As filiações, quer sejam Gerais ou On-line só têm a duração de uma épo-
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ca, que actualmente corresponde ao ano civil. No dia 31 de Dezembro de cada
ano, termina a filiação referente a esse ano devendo ser renovada a partir de 1
de Janeiro de cada ano.
Como posso obter o nº. FCX?
Basta ter sido filado, ou filiar-se, para lhe ser atribuído o n.º FCX. Se já foi alguma vez filiado, então já tem um n.º FCX (pode consultar aqui o seu n.º).

Se eu tiver feito uma filiação Geral e depois uma on-line, tenho dois n.ºs FCX?
Não, o n.º FCX é único e é identificativo para qualquer tipo de filiação.
Como sei se estou filiado na FCX?
É fácil, basta consultar as listas que são publicadas aqui.
Se eu fizer uma filiação on-line, posso depois fazer, na mesma época, uma
filiação Geral?
Pode. A filiação Geral sobrepõem-se à filiação on-line.
Fazendo, na mesma época, uma filiação on-line e posteriormente uma filiação Geral, o valor da taxa de filiação on-line será abatido no valor da taxa da
filiação Geral?
Não. Ao fazer uma filiação on-line e depois uma filiação geral, são dois processos que têm que ser tratados de forma diferente, ou seja, têm 2 tratamentos,
pelo que se aplicam as 2 taxas. Caso haja uma filiação Geral, antes de haver
qualquer filiação on-line, o jogador fica automaticamente filiado on-line, pelo
que não precisa de fazer mais nenhuma filiação. Trata-se assim, de um único
processo e como tal, nesta situação só pagará uma taxa de inscrição.
Como efectuo a minha filiação on-line?
Primeiro deve efectuar o pagamento da taxa de filiação, que deverá ser feito
através de depósito ou transferência bancária para a conta da FCX na Caixa
económica de Cabo Verde, cujos dados são os seguintes:

Também pode fazer o pagamento on-line através do PAYPAL ou de cartão Visa
ou Mastercard, aqui.
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Com o comprovativo do pagamento, devidamente digitalizado, e com um cópia
do documento de identificação e uma foto digitalizados, caso seja a primeira
vez que se filia na FCX, preencha e envie a ficha que está aqui (se fizer o pagamento através do PayPal ou dos cartões, será automaticamente redireccionado
para a página da ficha de filiação).
Na própria ficha, faça o upload do comprovativo do pagamento e eventualmente dos documentos. Passados 5 a 6 dias consulte as listas de filiados e verifique
se o seu nome já está listado. Se o seu nome ainda não estiver listado envie um
mail para filiações@fcvx.org conjuntamente com o comprovativo do pagamento da taxa de filiação.
Este ano tenho uma filiação Geral, o que devo fazer a seguir para poder jogar
on-line?
Deve verificar na listagem de filiados se o seu nome de utilizador está correcto.
Se não estiver correcto ou estiver em falta deve enviar um mail para filiações@fcvx.org indicando o nome de usuário ou solicitando a correcção.
Como me registo na Chess.com?

Se ainda não está registado na chess.com deve fazer a sua inscrição aqui .
1—Clica em criar conta, preenche o formulário e envia. Receberás, no endereço de e-mail que foi indicado no registo, um link para confirmação da conta.

Depois de confirmada a conta efectua a tua filiação online.
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Já estou devidamente filiado, o que devo fazer agora para poder jogar oficialmente on-line?

Vai aqui e solicita para seres membro da FCX. Depois é ir aguardando por notícias e participar nos torneios e actividades que serão anunciadas.

