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Teve lugar em Oeiras a 1ª edição do Portugal Open, mais uma nova prova no Calendário Nacional,
esta que foi a 7ª de 8 prova de apuramento e apresentou um volume de prémios bastante generoso
para os jogadores em prova. Realizou-se de 30 de agosto a 5 de setembro com o apoio do Instituto
Português do Desporto e da Juventude, da União das Juntas de Freguesias de Oeiras e S. Julião da
Barra, Paço de Arcos e Caxias, da Escola Secundária Sebastião e Silva e da Fundação Inatel, tendo sido
preparada uma das maiores provas de Xadrez ao ano. E quando ainda falta uma prova de
apuramento, o número de jogadores que já participaram este ano no Circuito Nacional de Lentas
sobe para 627, contando com 931 participações diferentes, já muito perto de chegar aos 1000.
Numa prova jogada em sistema suíço de 9 Ronda, com 103 jogadores em prova de 12 países
diferentes, onde 24 são jogadores titulados nacional e internacionalmente dos quais 7 são Grandes
Mestres e 3 Mestres Internacionais, a combatividade não faltou durante os 7 dias na disputa pelos
primeiros lugares mas também pelos vários prémios em disputa: 1º ao 10º lugar, 3 melhores
femininas e 3 melhores em 5 diferentes escalões de Elo em intervalos de 200 pontos entre 2400 e
menos que 1600. No dia 30 de agosto deu-se o arranque da prova com a realização duma Simultânea
com vários jovens jogadores dada pelo Jorge Ferreira e Luís Silva, que recentemente conquistaram
uma norma para o título de Grande Mestre e Mestre Internacional respetivamente.
Foi uma prova extremamente disputada com vários jogadores a manterem-se sempre nos lugares
cimeiros sem ninguém se conseguir destacar. Durante 4 Rondas ainda houve um líder isolado, o
Grande Mestre espanhol David Lariño, que à entrada da 9ª Ronda foi alcançado pelo também Grande
Mestres israelita Alon Greenfeld, estando 11 jogadores com menos meio ponto à espreita de
conseguir um resultado que os colocasse no pódio. E numa entusiasmante última ronda, com 4
jogadores a terminarem com os mesmos pontos no topo da classificação, foi o Grande Mestre
israelita Alon Greenfled a estrear-se da melhor maneira em provas em território nacional e a
conquistar o 1º lugar. Em 2º lugar ficou o Grande Mestre cubano Lelys Duany do GD Dias Ferreira,
que demonstra o seu bom momento de forma depois de no mês de agosto ter conseguido o 1º lugar
no III Torneio Internacional Cidade de Famalicão e o 2º lugar no III Open de Lisboa "Xeque-Mate ao
Verão", seguido pelo Jorge Ferreira também do GD Dias Ferreira que completa o pódio e garante
mais uma excelente classificação depois do 2º lugar no Oporto Open 2015.
O prémio de melhor feminina foi para a francesa Sophie Aflalo, ficando a jovem portuguesa Maria
Inês Oliveira do GD Dias Ferreira em 2º e a completar o pódio a espanhola Sonia Gil. A classificação
coletiva foi atribuída ao clube que teve os 4 melhores resultados individuais, num mínimo de 2
jogadores participantes ficando em 1º o GD Dias Ferreira, em 2º o CX A2D e em 3º o Sporting CP.
»Classificação - Chess-Results
1º Alon Greenfeld - 6,5 em 7
2º Lelys Duany, GD Dias Ferreira - 6,5
3º Jorge Ferreira, GD Dias Ferreira - 6,5
4º Daniel Campora, CX A2D - 6,5
5º David Lariño - 6,0
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6º Kevin Spragget, Assembleia Figueirense - 6,0
7º Alejandro Hoffman, AX Gaia - 6,0
8º Vladimir Epishin - 6,0
9º Arian Perez, GD Dias Ferreira - 6,0
10º Luís Silva, CX A2D - 6,0
(...)
Depois de já realizados 7 torneios dos 8 que fazem parte das provas de apuramento onde 3
jogadores já asseguraram matematicamente o seu lugar na Fase Final, a Classificação Geral continua
a ser liderada pelo Kevin Spragget com 535 pontos e pelo Jorge Ferreira em 2º com 480 pontos que
aumenta a sua vantagem. Em 3º está agora o Lelys Duany com 385 pontos tendo também
assegurado um lugar na Fase Final. Depois desta prova o Daniel Campora e Alejandro Hoffman
subiram também ao Top 6 depois dos seus resultados nesta prova que contabilizava o dobro dos
pontos para a Classificação Geral. Mas com uma prova de apuramento ainda em falta ainda poderá
haver algumas alterações, estando também em aberto os 6 jogadores suplentes que garantem o
lugar entre o 7º e 12º da Classificação Geral.
»Classificação Geral (após 7 torneios) - download
1º Kevin Spragget, Assembleia Figueirense - 535 pontos
2º Jorge Ferreira, GD Dias Ferreira - 480 pontos
3º Lelys Duany, GD Dias Ferreira - 385 pontos
4º Daniel Campora, CX A2D - 345 pontos
5º Paulo Dias, Sporting CP - 330 pontos
6º Alejandro Hoffman, AX Gaia - 315 pontos
7º Miguel Silva, Sporting CP - 290 pontos
8º Rui Guimarães, GX 113 - 280 pontos
9º André Viela, GD Dias Ferreira - 250 pontos
10º Ivo Dias, CX A2D - 240 pontos
(...)
Todas as informações em http://www.fpx.pt/web/nacional/historico/2014-2015/circuito-nacionalde-lentas#portugalopen.
Depois de disputadas 7 provas, fica agora só a faltar uma prova de apuramento do Circuito Nacional
de Lentas 2014/2015. S. João da Madeira volta a receber o AEJ Chess Open que vai para a sua 11ª
edição nos fins de semana de 3/4 e 10/11 de outubro, uma prova que irá dar uma última
oportunidade para se definir os 6 jogadores apurados para a Fase Final que será realizada em
Mirandela, tendo sido alterada a data da prova para 12 a 14 de novembro. A 15 de novembro será
realizada a Fase Final da 1ª edição do Circuito Nacional de Semi-Rápidas, também em Mirandela. Mas
antes voltamos a Lisboa para a Fase Final do 71º Campeonato Nacional Individual Absoluto, que terá
lugar de 13 a 19 de setembro e conta este ano com a mais elevada média de Elo dos 10 jogadores
participantes dos últimos 5 anos, com mais de 2330 pontos de Elo de média.
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