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A

Embaixada

da

Federação

da

Rússia

cumprimenta atenciosamente o Ministério das Relações
Exteriores da República Federativa do Brasil e tem a
honra

de

Xadrez

informar
decidiu

que

a

apresentar

Federação
a

Russa

candidatura

de
do

Sr. Arkady Dvorkovich para o posto do Presidente da
Federação Internacional de Xadrez (FIDE) em vez do
Sr. Kirsan Ilyumzhinov, atual Presidente da FIDE, que
retirou a sua candidatura para reeleição. A votação
ocorrerá no dia 30 de outubro próximo em Batumi,
Geórgia.
A Rússia é reconhecida internacionalmente
como país com grande tradição de xadrez, costuma
receber ou financiar a realização da maioria das
competições nesta modalidade.
O

Sr. Arkady Dvorkovich

é

uma

pessoa

renomada no mundo de xadrez, provindo de uma família
estreitamente ligada a este esporte. Em 2007 tornou-se o
primeiro Presidente da Federação Russa de Xadrez,
sendo nomeado, em 2010, Presidente do Conselho de
Ao Ministério das Relações Exteriores
da República Federativa do Brasil
CGCE - Coordenação-Geral de
Intercâmbio e Cooperação Esportiva
DECEO -Divisão da Europa Central e
Oriental
Brasília - DF
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Supervisão

da

mesma.

Estimulou

pessoalmente

a

realização de vários torneios internacionais de xadrez.
Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa nova para a
FIDE e, se eleito, trará uma nova equipe, o que parece
bastante oportuno, dado o atual momento complicado da
Federação.

O Sr. Arkady Dvorkovich é um gestor

profissional. Exerceu os cargos de Assessor Especial do
Presidente da Federação da Rússia para os assuntos do
G8 e do G20, bem como de Vice-Presidente do Governo
da Federação da Rússia. A sua mais recente gestão bem
sucedida foi encabeçar o Comitê Organizador Local da
Copa do Mundo FIFA de 2018 na Rússia.
A Parte Russa acredita que a experiência e o
profissionalismo do Sr. Arkady Dvorkovich, bem como
a sua vasta rede de contatos, serão uma valiosa
contribuição para o futuro da FIDE. No caso da sua
eleição, inclusive, é possível vislumbrar um aumento do
orçamento da Federação para que passe a financiar o
desenvolvimento de xadrez nos países-membros.
Neste contexto, a Federação da Rússia muito
apreciaria o apoio da República Federativa do Brasil à
candidatura

do

Sr. Arkady Dvorkovich

ao

referido

posto.
A Embaixada da Federação da Rússia aproveita
a oportunidade para renovar ao Ministério os protestos
da sua mais elevada consideração.

