XXV aniversario Estadilla
Escrit per Ricard Llerins
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Amb motiu del 25 aniversari de la seva fundació, el dissabte 14 de maig per la tarda, el Club de
Ajedrez La Aurora de Estadilla, ens va convidar a jugar un torneig per equips anomenat “25
años de ajedrez estadillano”. De fet qui ens va convidar va ser el president de la Federación
Aragonesa de Ajedrez i membre del club organitzador, José Luís Pellicer, a qui li agraïm les
atencions tingudes amb nosaltres, per les moltes vegades qui habíem participat en el torneig
internacional que feien, en aquest cas, el dia següent. Van participar 8 equips de quatre
jugadors cada un, encara que es podien tornar per jugar fins a 8 jugadors. La puntuació va ser
de dos punts per matx guanyat, un per empatat i zero pel perdut. El Sant Martí partia com el
millor ranking, però molt a prop estava el Stadium Casamblanca de Saragossa i els l’equip
local. El Sant Martí va anar guanyant tots els encontres, alguns per la mínima, fins que va
empatar amb una gran sort amb l’equip Jaime Casas de Monzón. A la darrera ronda jugàvem
amb el Stadium Casamblanca que havia guanyat tots els encontres, però van perdre amb
nosaltres 3-1, guanyant el torneig d’aquesta forma amb 13 punts, seguits per Stadium
Casablanca amb 13 punts i per l’Aurora de Estadilla amb 9 punts. Pel Sant Martí van jugar
l’Òscar Ruiz 5 de 7, Francisco Núñez 4 de 6, Ricard Llerins 2,5 de 4, David Vivancos 3 de 4,
Eduard Arilla 2 de 2, Javier Ríos 1 de 2 i Norberto Moreno 3 de 3, mentre que la Laura Núñez
ens acompanyava. A tots ens van obsequiar amb una ampolla de vi de la denominació d’origen
Somontano.
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