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N.º 7/2021 COMUNICADO 
ASSUNTO: TAÇA DE CABO VERDE—SORTEIO DA FASE NACIONAL 

R 
ealizar-se-á no próximo Sábado, dia 15 de Maio, pelas 19:00 horas, 

no Salão Nobre da Câmara Municipal da Ribeira Grande em Santo 

Antão, o sorteio da Fase Nacional da Taça de Cabo Verde de 2021, 

que será transmitido em directo através do canal da Federação no 

Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCbbd8jH0T6QpS7BsJXSSM1g) . 

Através do sorteio serão colocados  os nomes dos jogadores na grelha de jo-

gos que se encontra anexa. 

De forma a que jogadores da mesma ilha não se encontrem na 1.ª eliminató-

ria, o sorteio obedecerá ás seguintes regras: 

Haverá 2 potes contendo os nomes dos 8 jogadores e a quem serão atribuídos 

ao n.ºs de 1 a 8. 

 No POTE A estarão os jogadores de Sal e S. Vicente a quem serão atribu-

ídos os n,ºs de 1 a 4; 

 No POTE B estarão os jogadores de Santo Antão, Praia e S. Nicolau a 

quem serão atribuídos os n.ºs de 5 a 8. 

FORMA DE SORTEIO: 

O sorteio inicia-se colocando nos POTES A e B, os respectivos nomes. 

Num terceiro pote serão colocados os algarismos de 5 a 8. 

Começa-se por retirar do Pote com os algarismos, um dos seus elementos, cu-

jo algarismo irá corresponder a um nome a retirar seguidamente do POTE B. 

Procede-se de igual modo até que sejam atribuídos algarismos aos jogadores 

do POTE B. 

Seguidamente, no Pote dos algarismos, são  colocados os algarismos de 1 a 4. 

 Retira-se novo algarismo do respectivo POTE a que se fará corresponder um 

nome a retirar do POTE A.  

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

cinadores e demais interessados.  

 

FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

https://www.youtube.com/channel/UCbbd8jH0T6QpS7BsJXSSM1g


Procede-se de igual modo até se esgotarem os algarismos e os nomes. 

A Taça de Cabo Verde, antes de se iniciar o Sorteio, será entregue pelo presi-

dente da Federação à Câmara Municipal da Ribeira Grande, que a guardará até 

que a mesma seja entregue ao vencedor.  

 FCX 

Federação Cabo-verdiana de Xadrez 

GRELHA DE JOGOS 



 

VERA-CRUZ, RUI    

RODRIGUES, ARLINDO 1553   

 

NEVES, DIOGO 1566   

FERNANDES, LUÍS 1605   

PEREIRA, ÉDER 1788  

 

 

RAMOS, JORGINO 1589   

 ROSA, IVANDRO    

 FONSECA, LIAN    

PARTICIPANTES NA FASE NACIONAL 


