IV SUNWAY SITGES INTERNATIONAL CHESS FESTIVAL
(14-23 desembre)

Més de 270 jugadors varen competir en aquest esdeveniment, una xifra que, malgrat les previsions, no superà la de
l’any passat, a causa que la situació política a Catalunya. Malgrat això, el campionat tornà a superar l’edició anterior,
per la categoria dels participants i per l’afegitó d’altres esdeveniments, com el 1er Campionat Infantil Blitz,
campionat de ràpides per parelles, més conferències que mai, projecció de pel·lícules d’escacs, tallers de cuina, i la
retransmissió comentada en directe de les dues últimes rondes, a càrrec del MI Michael Rahal.

Tot i ser recent en la seva història, dotat amb 25.000€ en premis, ja ha agafat en el entorn escaquístic un
protagonisme molt destacat i és un referent per veure i gaudir, per aquestes dates, d’escacs de molt alt nivell.
Valgui per il·lustrar el que dic, algunes dades: 28 Grans Mestres, 38 Mestres Internacionals i 46 Mestres Fide
encapçalen una inscripció molt destacada de jugadors provinents de més de 45 països d’arreu del Món,
Alguns d’aquests coneguts participants son: Alexander Motylev (Rùssia, elo 2675) actualment Top-65 mundial,
Samuel Sankland (EE.UU.), Salem Abdulrahman Saleh (Emirats Arabs Units), Bologant, Agrest, Edouard, Sokolov,
... comanden un selecte grup de 10 Grans Mestres, amb més de 2600 punts d’ELO FIDE.

En les fotografies podem veure al nostre president lliurant un exemplar del llibre dels 75 anys d’història de nostre club al veterà GM
Ucrainés O.Romanischin i recordant les simultànies que va donar a la Penya l’any 1977 en motiu del centenari del Casino Prado

Imatges de les simultànies que varen donar els GM Awonder Liang, que va guanyar totes les partides (Gonzàlez(0)/Fabregat(0)/Palma(0) i
Oleg Romanishin que cedí dues taules (Gonzalez(0,5)/ Peredo(0)

En la fotografia podem veure al nostre president i director del torneig, Francesc González, el propietari de l’hotel i ànima del campionat
Sr.Oskar Stölber i el GM Miguel Illescas, que visità el torneig

Un cop finalitzat aquest Festival, toca fer balanç. Ha estat un torneig molt disputat en els dos grups. Cal només
esmentar com a mostra del que dic que el nro. 1 del ranking del grup A ha caigut fins el lloc 8è, també en l’altre grup
val a dir que el guanyador de la darrera edició i 6è en el ranking d’aquest any, l’argelià Amillal, s’ha classificat en 13è
lloc.
En el Grup A el podi ha estat el següent: en tercer lloc el IM alemany Matthias Dann amb 7 punts (que ha assolit
norma de Gran Mestre), sots campió amb la mateixa puntuació el GM nordamericà Samuel Shankland i el campionat
ha estat assolit pel GM indi Aravindh amb 7,5 punts.

En la fotografia podem veure als 3 primers classificats en companyia del president de la Federació Catalana d’Escacs, Sr. Pepo Viñas, el
director de l’hotel Sunway Sr. Sergi Combeller i el nostre president i director del torneig Sr. Francesc Gonzàlez

En la fotografia podem veure al guanyador del torneig el GM indi GM Aravindh Chithambaram Veerappan (2586) de només 18 anys, i gran
revelació del torneig, rebent els premi de guanyador així com una imatge de la seva partida decisiva de l’última ronda en la que derrotà al
GM croata Zdenko Kožul (2607)

En el grup B, el sorprenen valor català Ricard Nadal, nº 7è del rankin ha estat el guanyador final amb 7,5 punts. Els
llocs 2 i 3 del podi han estat respectivament pel turc Unal Gurel i el veneçolà Marcel Gil, ambdós amb 7 punts.
Pel que fa als jugadors de la nostre Penya, tots jugaren al grup “B”, amb els següents resultats :
Enric Catalán (5,5/9), Luis Gabriel Peredo (5/9), Pedro Aalbersberg (3,5/9), Manuel Empez (3,5/9) i Leo Gardner
(3,5/9)

En la fotografia podem veure una de les partides de desempat pel segon lloc

En la fotografia podem veure una de les moltes conferències sobres escacs, en aquest cas a càrrec del GM Marc Narciso, guanyador de la
segona edició del Sunway Chess Festival

A.F.

