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Desejando a Comunidade Enxadristica um feliz 2015 fazemos uma retrospectiva do ano de
2014. O Ano de 2014 foi fantástico para o Xadrez Brasileiro. A CBX imaginou que seria difícil
superar o excelente ano de 2013 porem 2014 foi ainda melhor e projetamos para 2015 um ano
ainda mais vibrante. Em 2015 inauguraremos dentro da estratégia de desenvolvimento do
Brasil inteiro o I Circuito de MI CBX do Norte com a etapa inicial em Roraima e o I Circuito de
MI CBX do Centro-Oeste com a etapa inicial em Brasília além de inaugurar o I Circuito de GM
CBX da Região Nordeste (assim o Circuito de MI da região Nordeste que ia pela 4 edição
passa a ser circuito de GM!) com a etapa inicial em Natal no Rio Grande do Norte.
-A
cereja do bolo de 2014 foi sem dúvida o Continental de Xadrez (que classificava 4 jogadores
para a Copa do Mundo de Xadrez) em Pipa/Rio Grande do Norte organizado pela CBX e pela
Federação do Rio Grande do Norte. Este evento que é o mais importante do Continente
Americano quebrou paradigmas e mostrou o nivel de organização, participação e força técnica
da Região Nordeste. Este trabalho que é fruto da parceria das Federações Estaduais da
Região com a CBX possibilitou o fato inédito de termos o evento com a maior premiação da
história (R$ 50.000,00) do Xadrez no Brasil
- A CBX trouxe para o Brasil outros eventos internacionais importantes que cobriram outras
áreas do esporte. Além do segmento de alto rendimento com o Continental o Brasil foi sede do
maior evento escolar do mundo no xadrez que é o Campeonato Mundial Escolar. O evento
com 28 países atraiu a mídia nacional e com excelente organização da Liga X de Juiz de Fora
e FMX e CBX possibilitou o intercambio internacional importante neste segmento.
- Trouxemos o PanAmericano de Seniores pelo segundo ano consecutivo para o Brasil e desta
vez com duas novas categorias +50 e +65 anos possibilitamos normas de GM, titulos de MI e
MF para esta categoria que teve tão pouco apoio antes.
- Temos que destacar pela segunda vez quebramos o recorde do maior número de abertos do
Brasil da história e as premiações recordes deste Abertos do Brasil . Tivemos este ano de
2014 que não homologar como Aberto do Brasil alguns eventos que estavam a menos de 800
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km de distancia de outro Aberto do Brasil devido ao interesse grande dos jogadores e
organizadores neste tipo de evento. Tivemos meses com 5 Abertos do Brasil. A CBX se
orgulha que com o apoio dado por ela em alguns destes abertos em 2013 e 2014 fez com que
explodisse este Circuito de Abertos do Brasil e com isso a premiação e a distribuição destes
eventos por todo o país
- A CBX realizou workshops nas regiões do país com o AI Antonio Bento para esclarecer a
nova regra que entrou em vigor em 1 de julho de 2014
- Na FIDE houve o crescimento do número de jogadores do BRA de 7632 a 8878 com id
Internacional !!
- Também aumentamos o corpo técnico O número de árbitros do quadro nacional passou de
776 para 824 sendo que subimos para 55 no quadro Internacional
-TIvemos eleitos no Congresso da FIDE em Tromso Durante a Olimpiada para a Federação
Internacional os seguintes membros nas comissões da FIDE:
Ai Antonio Bento - Technical Commission
AF Maximo Macedo - Anti-Cheating Commission
FT Charles Moura Netto - Skills Management Commission
- O Presidente da CBX GM Darcy lima foi reeleito para a Vice Presidente da América da FIDE
Americas e reeleito Presidente da Comissão de Projetos Sociais da FIDE
- A Delegação Brasileira no Sulamericano da Juventude teve ótima participação sendo que
obteve 13 medalhas, 5 bronzes, 4 pratas e 4 ouros.
A Delegação Brasileira ficou com um inédito 2o lugar no geral.
- Títulos FIDE individuais obtidos :CM + 4 (11 a 29) FM + 3 (77 a 89) WMI +1 (8 para 9)
- Apoio da CBX direto a diversas Federações tais como a do AM,PA,MG,PB,PI,PE,RN,RJ,RS e
várias mais
- Apoio a jogadores. Este ano apoiamos muitos jogadores com ajuda de custo, passagens
,estadia ou inscrição desde Campeonatos Pan Americanos Femininos na Argentina até
Mundiais rápido e relâmpago em Dubai Continentais etc..., tais como Alexandr Fier, Rafael
Leitão, Krikor Sevag Mekhtarian, Felipe El Debs, Vanessa Feliciano, Juliana Terao, Yago
Santiago e etc...
- A CBX patrocinou diversas inscrições de alunos carentes no Mundial Escolar de Juiz de Fora
além anuidades da CBX de pessoas carentes em todo o país
- reativados os regionais escolares de Xadrez
- O Calendário passou a ser divulgado em Dezembro do ano anterior permitindo que as
Federações e Organizadores possam planejar os seus torneios
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- Cumprido o calendário
- após reativado o título de Mestre nacional valorizando os jogadores por mérito desportivo
continuamos a qualificar os jogadores e tivemos diversos jogadores se tornando Mestres
Nacionais
- a nova página dinamica da CBX (em vez da estática anterior) que virou referencia nacional
bateu recordes de visita neste ano de 2014
- Dinamizado o facebook como forma de divulgação de noticias e torneios (passou de alcance
semanal de 200 pessoas em 2012 para 3000 de alcance semanal em 2013 e 2014 chegando
ter picos de 14.000 de alcance semanal !!)

- A CBX conseguiu criar uma arena de jogos online (Arena CBX online) própria coisa que só
a FIDE tem e mais duas Federações (inédito e inimaginavel antes)
- A CBX recebeu reconhecimento Internacional pela excelência em organização de eventos
pela FIDE, FIDE America e pelos principais sites do mundo
- A CBX reabilitou o rating CBX no ano de 2013 e publica uma lista mensal. Isto ocorreu em
todos os meses de 2013 e de 2014 num fato inédito para a CBX.
- A CBX através do site www.xadrezead.com possibilitou que pessoas de diversas partes do
país pudessem se qualificar através do ensino a distancia para as diversas atividades (árbitro ,
Organizador, Instrutor de xadrez pedagógico etc...) sem ter que se deslocar de suas casas
democratizando o ensino . Isto também uniformizou e criou um padrão já que os cursos
anteriormente ofereciam visões diferentes pois cada árbitro que dava um curso interpretava e
dava peso diferente a cada lei.
- A CBX acabou com a obrigatoriedade de pagamentos de árbitros que ficaram parados todos
os anos que não estavam atuastes. Eles agora pagam a anuidade do ano corrente e se
ficaram mais de 2 anos parados fazem uma reciclagem apenas.
- A CBX em 2013 e manteve em 2014 instituiu no seu regulamento o pagamento de 50% das
inscrições em torneios para o idoso conforme preconiza o estatuto do idoso e não constava
nos regulamentos da CBX
- Regulamentado em 2013 e aprimorado em 2014 os Convites VIP's acabando com a entrada
na Semifinal pela Janela e aumentado com isto o nível técnico das Semifinais
- Reconhecimento pela comunidade enxadristica Internacional da importância que o Brasil
adquiriu através da eleição do Presidente da CBX e Vice Presidente da
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FIDE- Americas GM Darcy Lima para a Comissão Eleitoral da FIDE que elegerá o proximo
Presidente da FIDE (Fato inédito)

- Apoio ao Xadrez Feminino com convênios com a FIDE
- Neste ano de 2014 pelo segundo ano consecutivo pelo prestigio Internacional do Presidente
da CBX GM Darcy lima indicou uma jogadora para o projeto da Comissão WOM da FIDE para
que a atleta Larissa I. Barbosa fosse treinada um ano por um GM e pudesse participar de
vários eventos patrocinados pela WOM

- Conseguiu vaga para a atleta Stella Queiroz participar do torneio de Jovens talentos nos EUA
- Cooperação com a Federação Brasileira de Esportes Universitários para a Olimpíada
Mundial universitária e nos Jogos Universitários Brasileiros
- Cooperação com o Comitê Olímpico Brasileiro para a organização dos Jogos Escolares
Brasileiros em João Pessoa e Londrina.
- Boa participação das Equipes Olímpicas nas Olimpíadas de Tromso
- Apoio a diversas entidades co-irmãs de Xadrez como o apoio ao Campeonato de Xadrez da
FBXDV (Deficientes Visuais) e apoio ao xadrez de Deficientes Visuais
- Apoio a categoria de Seniores trazendo pela primeira vez o Pan de Seniores para o Brasil
- O funcionamento da regulamentação das Transferências e homologação das Transferências
entre UF's (estados) protegendo os jogadores e evitando perseguições a eles em 2014 por
determinadas entidades e indivíduos como ocorrido em 2013 nos Jogos Abertos de SC com a
atleta Juliana Terao de Blumenau e que a CBX atuou em defesa da atleta no tribunal da STJD
de Santa Catarina e venceu protegendo os interesses dos jogadores . Em 2014 com a
regulamentação feita pela CBX não houve nenhum recurso contra jogadores no Jogos Abertos
de Santa Catarina
- Edição do novo Caderno de Regulamento de torneios , novo Caderno de Regulamento de
árbitros e novo Caderno de Organizadores
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