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IVO DIAS FOI REI ENTRE MESTRES
Com a chegada à última e decisiva ronda, continuava tudo em aberto,
com os Mestres do Sporting Clube Portugal, Paulo Dias e António Pereira dos Santos, a manterem-se nos lugares cimeiros, mas “perseguidos”
por 4 atletas distanciados apenas a meio ponto.
Finalizada a 7ª e última sessão, na mesa 1, MI Paulo Dias empatou com o
australiano GM David Smerdon e, na mesa 2, “a jovem esperança famalicense”, Ivo Dias, venceu o MF António Pereira dos Santos e o “sonho
quase impossível do Sr. Vereador Mário Passos, aquando da cerimónia
de abertura, materializou-se, pois o vencedor foi um atleta famalicense”!
Ivo Dias, com apenas 16 anos, subiu ao 1º lugar do pódio absoluto em
igualdade pontual com o MI Paulo Dias, mas com melhor critério de desempate, e corou um excelente torneio onde somou mais de 102 pontos de
elo FIDE. Em 3º lugar, o Cubano MF Arian Gonzalez Perez, que se sagrou em agosto Campeão Nacional por Equipas na 1ª Divisão pelo GD
Dias Ferreira, completou o pódio, tendo terminado com os mesmo pontos
que outros 5 jogadores, mas com melhor critério de desempate.
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No final, todos foram unânimes ao considerarem que este evento internacional de Xadrez “contribuiu de forma decisiva, pelo segundo ano
consecutivo, na divulgação e promoção do jogo das 64 casas, projetando, desde já, a organização desta iniciativa no próximo ano, dado que
Vila Nova de Famalicão viveu uma semana de Xadrez de alto nível
afirmando-se no panorama xadrezístico além-fronteiras”.

Na manhã de 6 de setembro, o histórico argentino GM Daniel Cámpora efetuou uma simultânea de Xadrez aos jovens atletas promissores
do Clube Escolar de Xadrez da AA Didáxis. A Cooperativa de Ensino
Didáxis promoveu, deste modo, no último dia da prova um almoço
convívio entre atletas federados no jovem clube famalicense, Encarregados de Educação e os Mestres de Xadrez que participaram no II
Torneio Internacional Cidade de Famalicão.
Pódio Absoluto: (da esquerda para a direita)

Mais informações:
Presidente da DP Didáxis-Vale S. Cosme, Isabel Matos, MI Paulo Dias (2º), Ivo Dias (1º),

Arian Gonzalez (3º) e Sr. Vereador do Desporto e Juventude da CMVNF, Mário Passos.

http://xadrezdidaxis.blogspot.pt/2014/09/dclviii.html
http://www.chess-results.com/tnr139103.aspx?lan=10

