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Després d'estar deu anys sense jugar el torneig d'escacs de Mislata, tocant a València, aquest
estiu hi he tornat. El torneig es va jugar del 15 al 21 d'agost en una sola setmana, doblant
ronda dos dies.. Això em va deixar només tres matins lliures, que vaig aprofitar de valent per
veure l'històric Jardí Botànic i diferents museus.

Respecte el torneig, en d'altres èpoques era d'un gran nivell, però ara es tracta d'un tancat per
fer norma de MI, un tancat sots-16 i tres oberts sots-2000, 2100 i més de 2100 Fide, on jugaven
uns 40 jugadors en cada un, que aspiraven a guanyar els 300 € del premi màxim de cada
torneig. Això va fer que en el meu grup només hi hagués el GM el Silvino García, que un dia els
hi va fer una clase als nens del torneig sots-16. De fet em van dir que era l'únic torneig en tot
l'estiu de partides lentes a València. Uns 240 jugadors en total.

Respecte la meva actuació, doncs no ho vaig fer malament, donat que partia del lloc 20 del
ranking inicial, de 37 jugadors, i vaig acabar amb 5,5 punts en el lloc 10. Clar que si haguès
guanyat la darrera ronda, que proutes ocasions hi va haver, hagués quedat millor.

El meu torneig va guanyar el jugador de Carcaixent Antonio Montalván Gálvez amb 7,5 punts,
seguit pel GM Silvino García Martínez y Pablo Cruz Lledo amb 6,5 punts els dos.

Diferents jugadors del Club d'Escacs Barberà van jugar aquests torneigs, donat que tenen un
conveni de col.laboració amb el club organitzador.

Respecte el torneig, tot va anar com la seda, i no hi va haver cap conflicte que jo sàpiga, tret
d'unes goteres del sostre algun dia, o del recital de mòbils que van arribar a sonar diferents
dies. També potser els jugadors estàvem una mica apretats, donat que topaves amb la cadira
del darrera quasi sempre, quan et volies aixecar.

L'equip arbitral encapçalat per l'A.I. Miguel Ramos del Barberà y l'A.I. Vicent Gómez, no van
tenir gaire feina, tret de la intrínseca del torneig.
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El tracte de l'organització encapçalada pel Jesús Martínez va ser molt bo. A l'entrega de premis
van sortejar tres premis de 100 € entre els jugadors assistents i ens van donar un clauer a cada
persona present.

Fins aviat.

Ll.
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