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Quan encara queden dos rondes per acabar el XIII Torneig Internacional d'Escacs Sant Martí
2011 està tot per decidir.

Al grup A, el GM ukrainés i número 1 del torneig Víctor Moskalenko que havia afluixat, torna a
estar al primer tauler amb 5,5 punts, mig punt menys que el seu rival d'avui, el GM georgià
Levan Aroshide, amb qui es juga mig títol.

També amb 5,5 punts hi ha els jugadors Yusnel Bacallao Alonso, que aspira a la norma de GM
si a la darrera ronda li toca un altre GM i no perd avui, i els GM's Lars Karlsson i Manuel León
Hoyos.

També poden fer norma de GM els jugadors Orelvis Pérez Mitjans i Miguel Muñoz Pantoja,
encara que aquest darrer necessita que li toqui un GM a la darrera ronda. Normes de Mi
encara s'en poden fer diverses, encara que lògicament cada ronda que passa queden menys
candidats.

El nostre Erik Martínez Ramírez segueix amb les possibilitats intactes i ja té els tres Mi que li
calien per fer la norma. També la poden fer els MF cubans Rolando Alarcón Casellas, Héctor
Delgado Ramos i Pedro Alejandro Jiménez Ramos, tots ells amb 5 punts, amb un elo exagerat
per aquesta titulació.

Al grup B només el jugador Clemens Bieg Pagel porta 6,5 punts. El segueixen a mig punt el
Manuel Amor Alcalde, amb qui juga avui, i el jove Didac Castellet Menchón amb 6 punts.

L'assistència al torneig segueix essent altíssima. Ahir mateix a la setena ronda, no hi va haver
cap incompareixença.

Per cert que hi ha 26 jugadors del club organitzador jugant el toneig: 4 al grup A i 22 al B.
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Ricard Llerins.
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