
VIIè Festival Internacional d’Escacs Sunway Sitges 

Crònica prèvia  
(per Francesc González) 

Sitges acull a partir d’aquest dissabte el Sunway Sitges International Chess Festival amb 230 

participants 

Els escacs es mantenen fidels a Sitges amb un dels festivals de referència d’escacs a Europa, el 

Sunway Sitges International Chess Festival. 

L’esdeveniment comptarà aquest any amb 230 participants que competiran entre el 12 i el 23 

de desembre en un torneig que extrema les mesures sanitàries. 

El Sunway Sitges International Chess Festival 2020 comença dissabte una edició marcada per 

la COVID-19, ja que s’ha hagut d’ajustar a la normativa de seguretat, que farà que arribin a 

Sitges la meitat de participants que habitualment. L’edició d’aquest any, per tant, comptarà 

amb un total de 232 participants procedents de 30 països diferents.  

La voluntat de l’organització ha estat mantenir el certamen per la seva rellevància dins 

d’aquest esport. El director del Sunway Sitges International Chess Festival, Francesc González, 

explica que “hem valorat no perdre el nostre posicionament sòlid de marca, ja que estem 

entre els millors esdeveniments d’escacs d’Europa”. 

 

 

La direcció del campionat va descartar suprimir-lo i també fer-lo on-line, cosa que fa que les 

sessions presencials hagin de tenir unes estrictes mesures de seguretat sanitària. L’espai on 

abans hi havia 500 participants, ara n’hi haurà un màxim de 232, amb una separació lateral 

entre esportistes de 1,5 metres.  

La separació entre jugadors d’una mateixa partida es manté, però no es donaran la mà, aniran 

tota l’estona amb mascareta i no s’intercanviaran material. 

També s’ha suprimit la sala d’anàlisi, per evitar concentracions i tan sols podran accedir al 

recinte de joc les persones que competeixin, que facin d’àrbitres o que siguin comitè 

organitzador. El gel hidroalcohòlic estarà a disposició en diferents punts de l’Hotel Sunway, 



que allotja el Festival, es farà ventilació periòdica de les sales i neteja amb desinfecció de les 

peces al final de cada partida. 

El Sitges International Chess Festival està pensat amb una vessant de competició de 10 

rondes, amb una de descans i s’acabarà el 23 de desembre. Gran part de les rondes es podran 

seguir en directe a través del web www.sunwaychessfestival.com. Més enllà de la competició 

directa, tots els dies estan farcits d’activitats com partides ràpides, conferències, pel·lícules o la 

jornada dedicada a la dona i els escacs. 

                                

             
(en la foto podem veure a la Martina participant en les simultànies del GM Oleg Romanishin)                                                     

                                                       

Crònica final 
(per Francesc González) 

Ahir dia 23 va tenir lloc la cloenda de la setena edició d’aquest festival, que ha acollit a mes de  

230 jugadors que (des del 12 i fins el dia 23 de desembre de 2020) han competit en les  

excel·lents dependències l’hotel Sunway Playa Golf, de la nostra Vila.  

Aquesta edició, tot i els problemes de l’actual pandèmia, ha estat de nou presencial amb un 

rigorós protocol anti Covid.   

Pels motius abans esmentats, ha suposat un descens amb les inscripcions, no així amb la qualitat 

dels participants vinguts de tot el Món. Gairebé 30 Grans Mestres encapçalats pel prestigiós 

jugador ucraïnès Anton Korobov (amb quasi 2700 punts elo) d’entre un  total de mes de 70 

titulats, així ho certifiquen.  

La competició principal, l’open, ha finalitzat amb la victòria del jugador nro. 2 del rànquing, el 

GM búlgar Ivan Cheparinov  amb 8 punts de 10 possibles. La resta de llocs d’honor van sortir 



d’un emocionant play off final i van ser pels també GM’s Moussard  (França) i l’espanyol Jaime 

Santos, ambdós a mig punt per sota del campió. 

 

En el grup B el podi va ser per tres jugadors amb bandera espanyola: 1er Alexander Domene 

(8,5 punts / 10 rondes), 2on Arnau Parra (8 punts / 10) i 3er Josep Viñas (7,5 punts / 10).   

La Penya d’Escacs del Casino Prado va està representada per: Leo Gardner, Martina Lázaro i 

Martí Marín.  

                 

 
                                                                    (Martí Marín) 



 

 
                                                                           (Martina Lázaro) 

 
                                                                      (Leo Gardner) 

La Martina i el Martí (dins del grup B) amb 5 i 4 punts respectivament (però el Martí amb un 

partit menys)  van millorar folgadament el seu rànquing inicial, i en Leo va patir la duresa del 

grup A on hi jugava. 



Dins les activitats de la farcida agenda, cada dia hi han hagut en paral·lel activitats tals com: 

simultànies, rapides nocturnes e infantil, conferencies, seminaris i fins i tot un partit de futbol 7, 

entre dues seleccions de jugadors participants en el festival.  

També van tenir lloc, molt lluïdament, les II Jornades segones de Escacs i Dona  

 

 
             (una de les exitoses conferències dintre de les 2es jornades “Escacs i Dona”)  

 

En la foto veiem a Leo amb els trofeus de 3er sub-16 al Blitz junior i millor jugador local al grup 

A, i la Martina com a millor local en el grup “B” i a més a més va rebre un premi econòmic per 

ser la 3ra del seu tram d’ELO 



 

El treball del prestigiòs fotògraf profesional Lennart  Ootes, no va pasar desaparcebut, i ens va 

deixar unes fotografies espectaculars i de gran qualitat, com aquestes 

 

 


