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Especial Escacs

Alex Magán,subcampió d’escacs

L’alcoià de 6 anys va véncer totes les partides i sols va trobar la resistència de la campiona
Alcoi compta amb una
nova promesa en el món
dels escacs que es va palesar en el campionat provincial d’Alacant organitzat pel Club de Ajedrez
l’Alfàs del Pi junt amb la
Federació d’Escacs de la
Comunitat Valenciana. Un
cita en la que es van disputar els títols Sub8, Sub 10,
Sub12 i Sub18. Va ser en
la categoria de menor edat
on un jove alcoià de solament sis anys es va procla-

mar subcampió, Alex Magán. Malgrat jugar en la
categoria Sub8, Magán es
un dels més menuts dels
joves parcipants, encara
que això no va impedir que
realitzara una excelent actuació amb la victòria contra contrincats més majors.
Solament va veure l’escac
i mat contra la campiona,
Beatriz Pardo.
Posteriorment, el club alcoià Tabiya també va estar
present en el Campionat

d'Espanya celebrat a Salobreña (Granada) en juny.
L’entitat alcoiana va
comptar amb el seu jugador més destacat, Magán.
El jove jugador va realitzar
una acceptable actuació en
un esdeveniment d’alt nivell que li va permetre adquirir molta experiència,
especialment de cara a
pròxims tornejos.
Magán comptava amb
l’assistència tècnica del
seu monitor Joaquín Cor-

bí, el que va permetre enderrocar el rei del campió
autonòmic d’Astúries, Nicolás Parajónm de 8 anys,
després d’una llarga i dura
lluita que es va estendre al
llarg d’una hora. Finalment, Magán es classificar
en la posició 61 i va aconseguir tres punts. El nom
de la ciutat d’Alcoi ha quedat ben alt gràcies a Magán per la seua actuació
tant fora com enfront del
tauler.

El 10é Torneig Internacional d’Escacs Tabiya
L’èxit que va demostrar
el Torneig Tancat Magistral de Mestres celebrat fa
dos anys ha tornat, encara
que adaptat a la situació
sanitària. En lloc d’aquell
esdeveniment del 2019 on
també podien competir
aficionats i forts jugadors
del club, enguany sols
s’ha pogut realitzar el Torneig Tancat Magistral de
Mestres i forts jugadors,
amb una participació limitada a 10 jugadors.
No obstant això, la prova
era puntuable per a la Puntuació Internacional d’escacs llampec, coneguda
com ELO FIDE Blitz, ja
que cada jugador solament
comptava amb cinc minuts, més tres segons que
s’incrementaven en cada
jugada. Per altra banda,
aquells jugadors no titulats
comptaven amb l’alicient
de poder compartir tauler
amb els Mestres i conéixer
el seu nivell.
Per altra banda, el públic
tampoc no va poder estar
present en aquest esdeveniment per la pandèmia,
encara que totes aquelles
persones interessades en
seguir les emocionants
partides podien fer-ho a
través d’Internet mitjançant la pàgina Chess24, un

Els 3 Primers Classificats del Club d'Escacs Silla./

web dedicat a retransmetre
en directe les jugades al
voltant del món.
La cita va reunir a jugadors no sols de la Comunitat Valenciana, sinó que va
que haver presència d’altres punts del país així
com de nivell internacional, a més de Mestres de
gran nivell i, per descomptat, els jugadors del Club
Tabiya Alcoi, l’entitat que
també va ser l’encarregada
d’organitzar aquesta dècima edició de la iniciativa.
El club també va voler
retre-li homenatge al Mestre Internacional de València Carlos García Fernández, qui va faltar la mateixa setmana del torneig i
pel qual es va guardar un
minut de silenci. El president del club, Joaquín
Corbí, va voler recordar

també que García va ser el
guanyador del primer Torneig que el club va celebrar, l’any 2009.
Finalment, la classificació va mostrar en primera
posició a Antonio Granero, amb set punts, seguit
per Filemón Cruz, qui
també va aconseguir altres
set punts. Amb la medalla
de bronze es va fer Jonathan Cruz, que va aconseguir 6,5 punts. Ja en quart
lloc es trobava José Manuel Díaz, quint Jhonny
Alberto, sext Manuel Fenollar i sèptim Rodrigo
Nicolás. La classificació la
tancaven Emilio Sánchez,
en quart lloc, Sonia Gil,
amb la novena posició, i
finalment Jordi Linares, en
desé lloc.
La competició va estar
molt igualada entre els tí-

tols Mestre Internacional
Filemón Cruz, Mestre Internacional Antonio Granero, Mestre Internacional
Jonathan Cruz i Mestre
FIDE José Manuel Díaz.
Aquest alt nivell va fer
que els quatre jugadors
arribaren empatats en primer lloc fins l’última ronda. No obstant això, la
igualada situació va desencadenar amb la victòria
de Granero, amb set victòries i quedant vençut únicament en dos partides. En
el cas de Cruz, el desempat va anar lligat a la pèrdua de la seua partida amb
Granero.
Una vegada finalitzades
totes les partides i comptant amb un bon ambient
entre tots els presents es va
fer entrega dels trofeus, on
tots van rebre un de record. Corbí, com a president del club, Árbitre Internacional i Principal, va
donar l’enhorabona als
tres primers classificats,
tots tres integrants del club
d’escacs de Silla, actual
Campió d’Espanya de Divisió d’Honor. A més
d’aconseguir durant el mateix cap de setmana ser
campions de la Comunitat
Valenciana de Divisió
d’Honor.

La Mestra Sonia Gil Quílez./

'Igualtat d'oportunitats
de la dona en els escacs'
Conferència de la Mestra Femenina de la
Federació Internacional, Sonia Gil Quílez
Sota el títol 'Igualtat
d'oportunitats de la dona
en els escacs', el club Tabiya va organitzar una
jornada en la qual els
participants també pogueren realitzar una sessió de partides simultànies. Al capdavant
d'ambdues activitats es
trobava la Mestra Femenina de la Federació Internacional, Sonia Gil
Quílez, qui va veure entre l'assistència les restriccions sanitàries amb
només set participants
prèviament convidats
dels clubs d'escacs Tabiya Alcoi i Cocentaina.
Per la seua part, Gil
compta amb el títol de
subcampiona d'Espanya
Femenina 2020, és
membre de la Comissió
Dona i Esport de la Federació Espanyola, Àrbitre Internacional i Entrenadora de la Federació
Internacional, Monitora
Superior de la Federació
Espanyola, presidenta
del Club d'Escacs Casino
de Beniaján (Múrcia) i, a
més, reuneix amb nombrosos títols guanyats
des de xiqueta com a jugadora. Tot aquest historial li fa comptar amb
una Puntuació Internacional de 2.122 ELO
FIDE.
El president del club,
Joaquín Corbí, va exposar els motius que impul-

sen aquest tipus d'iniciatives, que tenen com a finalitat donar suport a la
dona en el món esportiu.
Posteriorment, la conferència va permetre als assistents conéixer més sobre la trajectòria de Gil i
la seua experiència adquirida al llarg del seu
palmarés. Finalitzada la
xarrada i el torn de preguntes, la programació
va donar pas a una sessió
de simultànies amb set
taulers i sota els quals estaven asseguts participants de totes les edats.
Des del club alcoià es
trobaven Javier Cantó
Reig, Nicolás Colomina
Aljama, Íñigo Donoso
Zabala, Eduardo Senabre
Pascual, Jesús Castrejón
Castro y Sergio Cortés
Ferrándiz. Mentre que
des de Cocentaina va
participar David López.
La sessió de simultànies es va estendre al
llarg d'una hora i mitja
amb lluitades partides
que van necessitar la màxima concentració de
Sonia Gil, cosa que li va
permetre set victòries i
un empat. En aquest últim cas va ser amb el jugador Javier Cantó i durant una partida que va
comptar amb un final
molt emocionant on els
avantatges per a guanyar
anaven canviant de
mans.

