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Especial Escacs

23 Intercanvi Cultural d’Escoles d’Escacs
‘Fira deTots Sants’arriba a Cocentaina

La jornada va comptar amb la participació de 12 jugadors amb edats entre els 6 i 11 anys
La capital del Comtat també va
acollir el 23 Intercanvi Cultural
d'Escoles d'Escacs 'Fira de Tots
Sants' 2021, iniciativa organitzada pel club d'escacs de la localitat
i que va comptar amb la col·laboració de l'Ajuntament de Cocentaina, a més de la Diputació
d'Alacant. Aquesta edició va
veure la participació de 12 xiquets d'Alcoi i Cocentaina amb
edats entre els 6 i els 11 anys.
L'esdeveniment perseguia potenciar la base d'aquest esport, a més
d'aproximar a l'alumnat en un
bon ambient entorn dels escacs.
Els xiquets també van poder conéixer, apreciar i gaudir del Patrimoni Cultural i Històric de Cocentaina.
La vesprada va ocupar la Competició per Equips, una emocionant final de torneig que permetria decidir al subcampió, ja que
l'equip guanyador va demostrar
un gran nivell. A causa de la crisi
sanitària actual, la cita es va organitzar d'una manera més restrictiva, amb dos jugadors per equip
on les set entitats que van participar van quedar agrupades en sis

equips. L'absència de públic i
l'estricte compliment de les mesures sanitàries també van caracteritzar la jornada.
Les set entitats participants van
ser l'Escola d'Escacs de Cocentaina, l'Escola d'Escacs Tabiya
d'Alcoi, els col·legis Miguel Hernández i La Salle, d'Alcoi i els
centres educatius de Cocentaina
Sant Francesc d'Asís, Sant Joan
Bosco i Real Blanc.
El torneig es va disputar amb el
sistema de Lliga entre els sis
equips i dos taulers. Les partides,
que es van desenvolupar en un
gran ambient i emoció, comptaven amb 10 minuts per jugador i
dos segons d'increment per jugada. A més, els participants van
mostrar un bon nivell de joc, on
cal destacar especialment al benjamí del col·legi Miguel Hernández, Álex Magán, qui amb sols
sis anys va demostrar un
excel·lent nivell de joc per a la
seua edat, a més de véncer a jugadors amb més experiència i
causant sensació en el torneig
junt amb el millor jugador de
l'esdeveniment, Íñigo Donoso,

membre del Tabiya Alcoi.
Els resultats van palesar la victòria de l'Escola d'Escacs Tabiya,
representada per Íñigo Donoso i
Gabriel Martínez. Tots dos van
guanyar tots els encontres i en totes les partides. El seu primer
tauler va véncer totes les seues
partides i el seu segon tauler també.
Com a subcampió va quedar el
Col·legi Públic Miguel Hernández, representat per Álex Magán
i Marc Peidró. El tercer classificat, el centre de La Salle, es va
fer amb cinc punts gràcies a la
participació d'Álvaro Nácher i
Román Moratal. Finalment les
tres últimes posicions van ser per
als col·legis de Cocentaina. En
quarta posició es trobava el Real
Blanc, encapçalat per David López i Mireia Flors, seguit pel
col·legi Sant Francesc d'Asís i
l'Escola d'Escacs Cocentaina,
dels quals es trobaven Iván Alonso i Adrián Martínez al capdavant i com a sext classificat, el
centre San Juan Bosco de Cocentaina, amb Roger Jover i Nicolás
Gimeno.

Gabriel Martínez i Íñigo Donoso./

Marc Peidro i Alex Magán./

A continuació es va celebrar el
torneig individual per a decidir el
millor jugador de la cita. Íñigo
Donoso va estar el millor primer
tauler, mentre que Gabriel Martínez es va fer amb el millor segon

tauler. El sistema de joc es va fer
per eliminatòries amb dues partides de cinc minuts que va donar
lloc a un espectacle de rapidesa i
reflexos en poc temps per part
d'aquestes promeses dels escacs i
de la que va resultar vencedor
Donoso, qui va rebre com a premi un trofeu i un llibre, igual que
Martínez. A més, ambdós rebran
una subscripció anual a la revista
Peón de Rey, una publicació de
l'Escola d'Escacs del Gran Mestre Miguel Illescas.
Finalment, durant la clausura es
va fer entrega de diversos obsequis a tots els participants i trofeus commemoratius a tots els
equips.

Tornen els escacs a Cocentaina amb el
Torneig Internacional en la seua 12a edició

La pandèmia no ha frenat l’organització d’un esdeveniment adaptat a la ‘nova normalitat’

Els 3 Primers Classificats./

Cocentaina també va ser l'escenari de la 12 edició del Torneig
Internacional d'Escacs de Cocentaina 'Fira de Tots Sants' 2021, un
esdeveniment a càrrec del Club
d'Escacs Cocentaina i que té com
a objectiu fomentar aquest esport
i alhora donar visibilitat a la loca-

litat dins del panorama d'aquest
esport a escala nacional i internacional.
L'anterior edició, celebrada el
2019, abans de la irrupció de la
pandèmia, va ser catalogada tot
un èxit segons el club contestà.
Ara, el coronavirus no va impedir

la celebració d'una cita adaptada a
les circumstàncies on sols es va
poder celebrar un Torneig Tancat
Magistral de Mestres i forts jugadors, aspectes qualitatius que
s'han mantingut, encara que amb
10 participants.
Cara a cara, alguns dels participants comptaven amb l'al·licient
de què malgrat que no són jugadors titulats podien enfrontar-se a
Mestres i mesurar així les seues
forces i aptituds. Per altra banda,
el torneig va ser puntuable per a
l'ELO FIDE Blitz i malgrat no
tindre públic per la situació actual, els aficionats interessats van

poder seguir des de qualsevol
part del món les partides en directe a través d'Internet pel web
Chess24 o a través del canal de
Youtube ChessMagis.
Els jugadors de l'esdeveniment
provenien tant de la Comunitat
Valenciana com d'altres punts de
la geografia espanyola, així com
d'àmbit internacional. Entre els
Mestres de gran nivell es trobava
el cubà Arian González, a més
del Mestre Internacional i diverses vegades campió autonòmic
absolut de la Comunitat, Antonio
Granero, qui també forma part de
l'equip que va aconseguir el títol

del Campionat d'Espanya per
Equips de Clubs de Divisió d'Honor 2020, la màxima categoria
nacional.
Finalment, la classificació va
posicionar al cubà, Arian González, com a campió amb huit dels
nou punts, mentre que Granero es
va quedar amb la segona posició i
set punts. Alberto Márquez va
aconseguir 6,5 punts i es va fer
amb la tercera posició.
La lluita per la victòria va estar
molt disputada entre els favorits
de la jornada, Arian González,
Antonio Granero i Alberto Márquez.

Els escacs posen sobre el taulell la igualtat

Conferència i simultànies amb Veronika Lezhepekova
Cocentaina va acollir una nova iniciativa en el món dels escacs. La Vila Comtal va comptar amb una conferència, junt
amb una sessió de partides simultànies, que va portar a terme el Club d'Escacs de Cocentaina de la mà de Veronika
Lezhepekova. Sota el títol 'La
promoció de la dona en els escacs de competició', la xarrada
tenia com a objectiu destacar
el contrast entre homes i dones
que presenta un dels pocs esports, mentre que les partides

simultànies van donar l’oportunitat als huit participants dels
clubs d’escacs d’Alcoi i Cocentaina retar-se amb aquesta
esportista d’elit.
Lezhepekova compta amb el
títol de campiona nacional del
torneig rus en la categoria
Sub18, a més de ser campiona
d'Europa d'escacs ràpids i
llampec, o també coneguts
com a escacs 'blitz', en la categoria Sub14, i haver participat
en campionats del món. La
Mestra, que compta amb nom-

brosos títols des que era una
xiqueta, forma part de la Federació Russa d'Escacs com a entrenadora. No obstant això, la
seua participació encara es pot
veure en tornejos importants
on continua posant en pràctica
i millorant les seues habilitats
en aquest joc. En l'actualitat,
Veronika Lezhepekova compta amb una puntuació internacional, ELO FIDE, de 2.046.
Per altra banda, el president
del Club d'Escacs de Cocentaina, Joaquín Corbí, va ser l'en-

carregat de presentar aquesta
conferència, on va fer especial
èmfasi en eixe suport a la dona
dins de l'esport i especialment
pel que fa als escacs. Posteriorment, va tindre lloc una conferència en la qual Lezhepekova
va explicar diferents aspectes
molt interessants de la participació de la dona en els campionats d'escacs amb un alt nivell de joc, a més de la seua
experiència al llarg d'una trajectòria ja extensa als seus 26
anys.

La Mestra Veronika Lezhepekova./

