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A nossa modalidade, Xadrez, tem ao longo dos anos sofrido diversas dificuldades financeiras que as
diversas Direcções federativas, as Associações Territoriais, os clubes, os dirigentes e os jogadores, têm
vindo a ultrapassar com maior ou menor dificuldade.
Existe uma situação, contudo, que se prolonga desde há já algum tempo e que reside no facto de alguns
clubes terem dívidas para com a FPX, muito embora a maioria tenha os seus encargos devidamente
regularizados ou com valores mínimos em dívida.
Esta situação de desigualdade gera injustiça para com filiados que deveriam cumprir regras iguais.
Sem referir nomes e apenas para tipificar a situação, levo ao vosso conhecimento que a dívida dos vinte
clubes maior devedor à FPX, e apenas no que diz respeito à presente época desportiva ascende a 24.000€.
Como todos compreenderão este valor representa cerca de 10% do orçamento anual da federação, o que,
sem necessidade de outra explicação, causa sérios transtornos à gestão financeira da FPX.
Os regulamentos das provas, na maioria dos casos, determinam já com rigor os critérios e as penalidades
a adoptar relativamente às taxas de inscrição e despesas de alojamento e alimentação de cada prova,
representando a decisão abaixo apenas uma alternativa para regularização dos valores actualmente em
dívida.
Assim a Direcção da FPX decidiu comunicar à comunidade xadrezística os rigorosos procedimentos que
desde agora iremos adoptar relativamente às diferentes verbas devidas por filiações, inscrições,
alimentação, alojamento e outras não especificadas.
Sem prejuízo de análise casuística de alguma situação em que exista erro ou falta de carregamento de
comprovativo de pagamento, fica determinado o seguinte:
Prazo Limite
pagamento
Taxas de Filiações
Taxas de Inscrições

Alimentação

Alojamento
Outras
Loja on-line

30 dias

Penalização por
incumprimento
Suspensão de
participação em provas
até regularização

Imediata antes
Não participação na prova
do início de cada
em questão
prova
Imediata antes
Não participação na prova
do início de cada
em questão
prova
Imediata antes
Não participação na prova
do início de cada
em questão
prova
30 dias
Análise casuística
Antes do
---------------------levantamento ou
envio de material

Penalização Acessória
Após 45 dias bloqueio de
acesso à plataforma.

----------------------

Relativamente às verbas em dívida de épocas anteriores a Direcção da FPX renovará os contactos já
anteriormente efectuados, no sentido dos clubes liquidarem de imediato ou estabelecerem um plano
de pagamento aceitável.
No caso de incumprimento do plano de pagamento, será bloqueado o acesso à plataforma informática
até regularização do mesmo.
Certos do bom acolhimento por toda a comunidade, em nome de maior transparência e justiça
desportiva, estas determinações entram de imediato em vigor.

