
Torneig d’Escacs Online 2021

Durant el mes de Març es va disputar la 1a fase del torneig, d’on van sortir els cinc

finalistes; van haver-hi participants de tots els cursos. La plataforma que es va utilitzar va

ser el web www.lichess.org, on els jugadors s’havien d’unir al nostre equip

InstitutDeMasquefa.

La 1a fase va constar de dos torneigs en dies i hores diferents, per facilitar la participació

dels jugadors en almenys un d’ells; es jugava des de casa, i a part del xat propi del

torneig, també vam poder resoldre dubtes o comentar quelcom per videoconferència.

Volem destacar la gran deportivitat entre els contrincants, sovint desitjant sort al començar

les partides i felicitant al guanyador al finalitzar-les.

Cada un dels torneigs van ser de 1h30min de durada, amb partides a 10min+3seg, en una

lligueta de tots contra tots amb emparellaments aleatoris. Els cinc jugadors classificats per

la fase final van ser: Silvia Martín (1rB), Dani Manzano (3rC), Ian Garcia (4tB), Albert Vela

(4tE) i Pau Dueñas (4tE); tots ells alumnes a l’ESO.

A continuació podem veure la classificació final (els deu primers) dels dos torneigs de la

1a fase, així com algunes estadístiques:



La fase final es va realitzar durant

la jornada de Sant Jordi, a un dels

tallers de l’institut per poder

respectar les mesures pel Covid,

de manera presencial però amb

portàtils prestats pel centre i

utilitzant la mateixa plataforma

web que a l’anterior fase. En aquest cas, encara que es va seguint jugant un torneig en

format lligueta de tots contra tots amb emparellaments aleatoris, el torneig va tenir una

durada de 50min amb partides a 5min+5seg.

Aquesta fase final es va caracteritzar per la gran igualtat en les partides, on la sort en els

emparellament aleatoris va influir en el desenllaç final. Aquí podem veure la classificació

final, estadístiques, i l’entrega dels premis als tres primers classificats:

Des de l’organització del torneig, volem agrair a tots els alumnes participants la seva

esportivitat i disposició a aprendre, i animar a la resta d’alumnat a participar-hi el curs

vinent; també agrair a l’equip impulsor de l’institut per la coordinació portada a terme

alhora de trobar un lloc i una data idònies pel desenvolupament de la fase final.

Esperem que es pugui repetir el torneig durant els futurs cursos ja sigui online, amb

taulers o fifty-fifty.
«El ajedrez, como el amor, como la música, tiene el poder de hacer felices a las personas».

Siegbert Tarrasch


