9 campions del món col·laboren i tanquen l’històric torneig online Sunway Sitges
Sitges (30 d'abril de 2020)
El torneig d’escacs online Sunway Sitges ha finalitzat aquest
dimarts després de 10 dies de competició amb el
reconeixement mundial del món dels escacs, atès que s’ha
convertit en el primer torneig de la història a ritme clàssic en
disputar-se online (és a dir, amb el mateix temps de joc i
durant el mateix nombre de dies que dura un torneig
presencial).
El Gran Mestre egipci Ahmed Adly, excampió mundial júnior i
actual campió d’Àfrica, ha estat finalment el campió absolut del
torneig, en guanyar un playoff pel títol pel que es van
classificar els 16 primers jugadors de la classificació general
després de 9 dies de competició. Al torneig – que ha repartit
una bossa de premis de 6.000 € a més de diversos altres premis no monetaris – es van inscriure més de
450 jugadors de 77 països diferents, tot i que el van finalitzar uns 330 jugadors, després d’algunes retirades,
eliminacions, etc.
En aquesta època de confinament, els escacs en línia estan vivint un dels seus millors moments, amb
multitud de tornejos i milions de partides disputant-se a tot el món. L'ús d'Internet ajuda a mantenir les
normes de distanciament social que, en condicions normals, serien pràcticament impossibles d’aplicar en
aquest esport. No obstant això, tots aquests tornejos tenien fins ara una cosa en comú: són tornejos de
partides ràpides que es disputen i finalitzen en un matí o una tarda. El motiu és clar: la possibilitat de què els
jugadors facin trampes jugant al ritme habitual en els tornejos presencials, es multiplica exponencialment.
Així i tot, els organitzadors del Sunway Sitges International Chess Festival (el torneig obert de major nivell i
rellevància de tots els que es disputen a Espanya) van pensar que valia la pena intentar trencar un tabú i,
amb una sèrie de mesures anti-trampa, de la mà del portal americà Chess.com (la principal i més
prestigiosa plataforma d'escacs en línia del sector), van decidir organitzar el primer torneig en línia a ritme
clàssic de la història d'aquest esport. A més, els beneficis del torneig es donaran en els propers dies
íntegrament a l'Hos pital-Residència Sant Camil, proper a Sitges, per col·laborar amb la lluita que s'està
lliurant contra la Covid-19.
A banda de poder gaudir durant uns dies del seu esport favorit en unes condicions el més semblants
possibles a les que estan acostumats a competir quan ho fan presencialment, els participants del torneig
online Sunway Sitges van tenir una sorpresa addicional el darrer dia de competició quan, abans de la
darrera partida, la organització els va mostrar un vídeo de cloenda on, a més dels missatges del director del
torneig (Francesc González), del President de la Federació Catalana (Pepo Viñas) i de l’Alcaldessa de
Sitges (Aurora Carbonell), van poder escoltar missatges d’alguns dels millors jugadors i jugadores de la
història d’aquest esport. Fins a 9 campions i campiones mundials (com ara l’Anatoly Karpov, el Vishy Anand,
el Vladimir Kramnik, etc., o la millor jugadora de tots els temps, la Judit Polgár), van voler col·laborar amb
aquesta fita històrica tot enviant un breu missatge en vídeo de felicitació als participants i a l’organització, no
només per haver ensenyat un camí que s’espera que agafin molts organitzadors de tornejos d’escacs a
partir d’ara, sinó també per la iniciativa de fer un donatiu dels beneficis del torneig a l'Hospital-Residència
Sant Camil, proper a Sitges, per col·laborar amb la lluita que s'està lliurant contra la Covid-19.

Els organitzadors admeten que el major repte a què s’han enfrontat ha estat el del control de les trampes.
"Ha estat molt difícil poder controlar el 100% de les partides – reconeix el Francesc González, director del
torneig -, però s’han establert molts sistemes de control que la resta de tornejos internacional que es facin a

partir d’ara online probablement copiaran, i segur que milloraran". Per la seva banda, el Nuno Andrade,
àrbitre principal del torneig, explica que ha estat trist que han hagut d’expulsar del torneig a jugadors a qui
s’ha enxampat fent trampes, fins i tot algun Gran Mestre. Abundant en aquest tema, en Fran Dubón, director
de l'Hotel Sunway Playa Golf & Spa (organitzador del torneig), explica que "Chess.com disposa d'un
algoritme molt fiable en la detecció de jugadors que no respecten el joc net. A més, hi ha hagut
videovigilància dels jugadors, i el fet de què hagi estat un esdeveniment benèfic, en el qual la majoria de
jugadors - excepte els professionals – han jugat per diversió i per la sensació d’estar fent història, ha ajudat
en aquest sentit".
El que és clar és que el nom de Sitges ha tornat a estar en boca de tot el món dels escacs, només 4 mesos
després de què ja ho estigués, en aquell cas per un incident entre un jugador iranià i un altre israelià durant
la disputa precisament del torneig Sunway Sitges (presencial). Aquell incident va desembocar en la
prohibició de l'Iran als seus millors escaquistes de participar en el Campionat Mundial de Ràpides de 2019, i
en la renúncia del millor escaquista iranià a representar mai més al seu país.

El Gran Mestre Ahmed Adly, campió del torneig

Els jugadors disputant les partides des de casa durant una de les rondes

