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PABLO GARCÍA CASTRO 
Xerente da Escola Xadrez Pontevedra 

 

 

É para nós un pracer convidarvos á lectura desta memoria na que se relatan os 

momentos máis salientables da tempada 2021. Un proxecto que comezamos en 

decembro do 2001 coa ilusión de facer, da nosa, unha sociedade mellor. Promovendo o 

xadrez como disciplina deportiva, e sendo pioneiros na súa aplicación como ferramenta 

educativa, social e incluso terapéutica.   

 

Un ano moi complicado a tódolos niveis, cunha forte redución dor recursos da entidade, 

maiores costes loxísticos,  cancelacións de competicións, e moitos outros contratempos. 

Pero sen dúbida as piores novas chegaban do noso proxecto social, “Xadrez: Estratexia 

pola Paz”. Os campos restrinxiron no mes de marzo 2020 todo acceso non vital. No 2021 

segue sen estar permitida a entrada de persoal que non sexa estritamente necesario. As 

actividades de cooperación das organizacións estranxeiras non se están a desenvolver. 

Por desgraza, as persoas refuxiados dos campos non escaparon aos efectos directos da 

pandemia, cunha especial incidencia na poboación de maior idade.  

Confírmase un retroceso nas xa precarias condicións de vida dentro do campo, moitos 

dos rapaces e rapazas non están a poder continuar os seus estudos. O ritmo de 

vacinación dos países que non pertencen ao denominado “primeiro mundo”, é lento e 

incluso inexistente. Non debemos, nin podemos permitirnos, dar as costas a un dos 

maiores problemas dos nosos tempos. 

 

No eido do deporte de competición, a adaptación das nosas e  nosos deportistas á “nova 

realidade Covid19” foi sorprendente. Unha tempada máis, os éxitos acadados superan 

as extraordinarias marcas colleitadas nas tempadas precedentes. A clasificación de 

David Fernández ao Campionato do Mundo para deportistas con discapacidade , ou os 

resultados de Rubén Fernández, Campión Galego, Subcampión de España, mellor Sub16 

na Copa do Mundo en liña, son boa mostra do bo facer dos nosos deportistas.  

 

Sen máis, déixovos co resumo, mais non sen antes mostrar a nosa gratitude a todas e 

todos os que fixestes e facedes que o noso soño se transforme nunha realidade. 

Comezando polo propio persoal da Escola, os compañeiros da Universidade de Vigo, as 

e os xadrecistas que aínda seguides nesta aventura, especialmente aos máis cativos.  E 

tamén ás institucións, patrocinadores e medios de comunicación, pola vosa decisión de 

probar e interesarvos polo xadrez. Grazas a todas e todos vós. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
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1.1. DEPORTE FEDERADO 

 

Nesta sección  recóllense os resultados das competicións oficiais das federacións galega, 

española e internacional, así coma os das probas valedoiras para ELO FIDE, o sistema de 

puntuación que establece a clasificación mundial dos xogadores. 

 

A Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo conta cun equipo de traballo de 

recoñecido prestixio internacional, cos Mestres Internacionais e FIDE Trainers, Daniel 

Rivera e Pablo García a súa fronte. 

 

 

 

 

 

Daniel Rivera Kuzawka 

Mestre Internacional de Xadrez 

FIDE Trainer 

Adestrador do equipo olímpico do Uruguai 

Adestrador O.N.C.E. 

Presidente da Escola Xadrez Pontevedra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo García Castro 

Mestre Internacional de Xadrez 

FIDE Trainer 

Organizador Internacional FIDE 

Director “Chess Strategy for Peace” 

Xerente da Escola Xadrez Pontevedra 
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1.1.1. COMPETICIÓNS POR EQUIPOS 

 

Copa Galicia 
Padrón, 24 de abril so 2021 

 

A Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo obtivo o título de Campión na 

categoría Cadete.  

 

Polo equipo cadete, Xadrez Estratexia pola Paz,  xogaron, Miguel Alonso, Carmen 

Portela, Javier Caudet, Luís Alonso, Juan Manuel Martínez e Rubén Fernández. 

 

 
Equipo Campión da Copa Galicia Cadete 2021 

 

Sete vitorias, nos sete encontros disputados, levaron ás promesas da escola 

pontevedresa á suma do primeiro título oficial por equipos da tempada. 

 

Completaron o podio, a Escola Luguesa de Xadrez no segundo chanzo e a Sociedade 

Liceo Marquiño no terceiro. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
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A aplicación do protocolo COVID-19 da Xunta de Galicia supuxo a eliminación do equipo 

da categoría absoluta por un caso positivo na contorna familiar dun dos deportistas.  

 

 

 

Campionato Nacional de Seleccións Autonómicas 
Xixón, do 17 ao 20 de xuño do 2021. 

 

 

 

 

Carmen Portela, Rubén Fernández e Juan Manuel 

Martínez foron as e os deportistas da Escola Xadrez 

Pontevedra seleccionados para representar a Galicia 

na categoría cadete. 

 

O combinado galego rematou na quinta posición. 

 

A medalla de ouro foi para Andalucía, a de prata para 

Madrid e o bronce para a Comunidade de Valencia. 

 

 

 

Máis información e resultados nas seguinte ligazóns: 
https://info64.org/team/ce-selecciones-autonomicas-s16-2021/galicia  

https://feda.org/feda2k16/campeonato-de-espana-por-selecciones-autonomicas-sub-14-y-sub-16-2/  

 

 

 

 

1.1.2. COMPETICIÓNS INDIVIDUAIS 

 

 

Campionatos Galegos 

 

 

CAMPIONATOS GALEGOS SUB14 E SUB16. 

Padrón, do 27 ao 30 de marzo. 

 

A Federación Galega de Xadrez abriu a tempada de competicións presenciais cos 

Campionatos Galegos Sub 16 e Sub 14. As primeiras probas do ano tiveron lugar en 

Padrón, A Coruña, do 27 ao 30 de marzo. Aforo limitado, uso obrigatorio de máscara e 

desinfección de mans durante o xogo, foron as principais variación ás que os deportistas 

deberon adaptarse.  

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://info64.org/team/ce-selecciones-autonomicas-s16-2021/galicia
https://feda.org/feda2k16/campeonato-de-espana-por-selecciones-autonomicas-sub-14-y-sub-16-2/
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Dominio absoluto dos deportistas da Escola Xadrez Pontevedra – Uvigo na Sub16. 

Rubén Fernández, Juan Manuel Martínez e Miguel Alonso fixéronse coa cabeza da 

competición dende o primeiro minuto e xa non a deixarían escapar.  

 

Con 7 puntos, de oito posibles, Rubén Fernández obtivo un novo título de Campión 

Galego, e xa son 7 os que suma aos seus 16 anos. Rubén tan só cedeu 2 empates, os 

dous fronte aos seus compañeiros de equipo, Juan Manuel Martínez e Miguel Alonso.  

 

 
Rubén Fernández xunto a Juan Manuel martínez. Ouro e Prata no Sub16. 

Juan Manuel proclamouse SubCampión Galego, con 6,5 puntos, Miguel Alonso foi 8º, 

con 4,5 e Luís Joaquín Alonso 11º tamén con 4,5. 

 

 

Na categoría Sub14, Javier Caudet Soto rematou na 6ª posición, sumando 6 dos 8 puntos 

en xogo. Os mesmos que a medalla de bronce, e a tan só 0,5 do Campión, Alejandro 

Cereijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Javier Caudet loitando polas medallas. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
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Olivier Rocha González foi 9º con 5,5 puntos, e Xabier Borrajo Piñeiro acadou o posto 

17º, cun total de 4,5. 

 

Clasificacións completas nas seguintes ligazóns:  

SUB 16 https://info64.org/campionato-galego-sub-16-open-2021/standings  

SUB 14 https://info64.org/campionato-galego-sub-14-open-2021/standings   

 

Retransmisión en directo das partidas:  

SUB 16 https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/galician-youth-championship-

2021-u16/8/1/1   

SUB 14 https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/galician-youth-championship-

2021-u14  

 

 

 

 

 

CAMPIONATO GALEGO SUB 18 E ABSOLUTO. 

Padrón, do 1 ao 4 de abril.  

 

Na categoría Absoluta, Juan Bahamonde Trujillo rematou 

no posto 51º. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPIONATO GALEGO SUB 12 

Padrón, do 28 ao 30 de maio.  

 

Pablo Wen Fraga Rodríguez, 33º clasificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://info64.org/campionato-galego-sub-16-open-2021/standings
https://info64.org/campionato-galego-sub-14-open-2021/standings
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/galician-youth-championship-2021-u16/8/1/1
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/galician-youth-championship-2021-u16/8/1/1
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/galician-youth-championship-2021-u14
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/galician-youth-championship-2021-u14
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CAMPIONATO GALEGO ABSOLUTO LÓSTREGO 

Padrón, 22 de maio.  

 

Unha delegación de 7 deportistas participou na proba 

raíña de velocidade. Na modalidade de “xadrez lóstrego” 

os deportistas dispoñen tan só de 3 minutos máis 2 

segundos extra por xogada realizada. 

 

Rubén Fernández demostrou, unha vez máis, ser unha das mentes máis áxiles do xadrez 

galego. Aos seus 16 anos, recen cumpridos, obtivo un meritorio terceiro posto na 

categoría absoluta.  

 

  

David García foi 10º, Juan Manuel Martínez 21º, Miguel Palacios 26º, Miguel Alonso 

40º, Juan Bahamonde 73º e Olivier Rocha 81º. 

 

Clasificación completa na seguinte ligazón: 

https://info64.org/vi-campionato-galego-de-xadrez-lostrego/standings  

 

 

 

1Rubén Fernández recibindo a medlla de bronce no Campionato Galego Absoluto Lóstrego 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://info64.org/vi-campionato-galego-de-xadrez-lostrego/standings
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Campionatos de España 

 

Dobre medalla para Rubén Fernández  nos Campionatos de España. 

 

O deportista da Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo  sobe de novo aos 

caixóns do podio nun nacional. SubCampión de España Sub16 e Bronce na modalidade 

de Xadrez Rápidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubén, Campión de España no 2019, non puido defender o título no 2020. A polémica 

organización do nacional, en plena expansión da Covid-19, e a condición de poboación 

de alto risco na súa contorna máis próxima, obrigárono a renunciar á súa participación.  

 

Do 19 ao 24 de xullo, a localidade granadina de Salobreña acolleu  aos 201 deportistas 

participantes no Campionato de España Sub16. Rubén Fernández, vixente Campión 

Galego da categoría, sumou un total de 7.5 puntos. 7 vitorias, 1 empate e 1 derrota, para 

erixirse SubCampión de España Sub16. 

 

Unha temperá derrota na segunda rolda deixou a Rubén conta as cordas, sen marxe para 

máis erros. Unha presión que non foi suficiente para cortar a remontada do galego, ao 

que lle faltou unha ronda máis para dar caza ao Mestre FIDE andaluz, Yingrui Lin, 

Campión de España con 8 puntos. 

 

 

O 24 e 25 foi a quenda do Campionato de España Sub16 Rápidas 2021, unha 

modalidade na que os, e as deportistas, só dispoñen de 10 minutos, cun incremento de 

5 segundos por xogada, para toda a partida.  Un ritmo no que a axilidade no cálculo e 

toma de decisións, xunto co autocontrol emocional, son factores claves. 

Rubén Fernández no Nacional Sub16 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/


  Memorando 2021 

www.xadrezpontevedra.com                                                                www.facebook.com/XadrezUVigo/        

12 

 

Coma un calco do que acontecera no ritmo clásico, Rubén perdeu na segunda rolda. 

Unha inesperada derrota fronte a xogadora canaria, Jimena Pérez. Desta vez, a súa 

remontada si lle permitiría acadar a puntuación do primeiro clasificado. Os 5 primeiros 

rematarían empatados a 7,5 puntos, malia o sistema de desempate relegaría a Rubén 

ao terceiro posto, por detrás do andaluz Bernardo Maestre, segundo, e do madrileño 

Sebastián Reyes, Campión. 

 

Rubén engrosa o seu palmarés con dúas novas medallas. Pese a súa mocidade, é xa un 

dos xadrecistas galegos máis laureados de tódolos tempos. De feito, no 2019, foi o 

primeiro e único galego en gañar unha medalla nun mundial, o terceiro español en 

acadalo. Bronce no Campionato do Mundo Sub 14. 

 

 

Rubén no podio do Campionato Nacional Rápidas Sub16 

Rubén Fernández e Juan Manuel Martínez, Campión e SubCampión Galego 2021 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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Juan Manuel Martínez e Miguel Alonso completaron a expedición da Escola Xadrez 

Pontevedra no nacional Sub16.  

Juan, vixente subcampión galego, rematou 14º na modalidade de rápidas e 47º no ritmo 

clásico. 

Miguel, debutante nun nacional, mellorou nun posto a súa clasificación de saída nas 

clásicas, 153º,  e foi 99º no de rápidas. 

 

 

LIGAZÓNS 

 

Toda a información oficial, e imaxes dos campionatos, na páxina web da Federación 

Española de Xadrez www.feda.org    

 

Partidas en directo na seguinte plataforma en liña (chess24.com): 

Nacional Sub16  https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/espana-sub16-

2021/9/1/2   

NacionalSub16 Rápidas   https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/espana-

sub16-rapidas-2021/9/1/2   

 

Resultados e clasificacións. Info64.org 

Nacional Sub16  https://info64.org/ce-sub-16-2021/standings    

Nacional Rápidas Sub16 https://info64.org/ce-sub-16-rapido-2021/standings  

 

 

 

 

 

 

FIDE ONLINE RAPID WORLD CUP CADETS 
En liña, do 16 ao 20 de agosto de 2021 

 

 

 

 

190 deportistas de 104 Federacións Nacionais participaron na Copa do Mundo FIDE en 

liña Sub16. Rubén Fernández representou a España na categoría Sub 16.  

 

A promesa da Escola Xadrez Pontevedra-Universidade de Vigo tentou repetir o éxito 

de 2019, cando obtivo a primeira medalla mundial para un xadrecista galego, Bronce 

na modalidade presencial organizada en Granada.  

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
http://www.feda.org/
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/espana-sub16-2021/9/1/2
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/espana-sub16-2021/9/1/2
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/espana-sub16-rapidas-2021/9/1/2
https://chess24.com/es/watch/live-tournaments/espana-sub16-rapidas-2021/9/1/2
https://info64.org/ce-sub-16-2021/standings
https://info64.org/ce-sub-16-rapido-2021/standings
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Rubén Fernández queda novamente ás portas dunha fase final, nesta ocasión na Copa 

do Mundo Sub16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubén comezou a competición con moitísima forza, chegando incluso a liderar a proba, 

con 5.5 puntos nos 6 primeiros xogos.   

Tras superar a varios dos mellores xogadores do mundo na súa categoría, na sétima caeu 

fronte o Mestre indio, Krishna Rohith, e na oitava fronte ao favorito, o ruso Aleksey 

Grebnev. 

Recuperouse derrotando ao canadense Nameer Issani na novena, e de novo, na décima 

e última rolda, un xogador indio no camiño, o Mestre Fide Jimmy Jubin. Rubén saíu a 

por todas, sabedor de que unha vitoria o clasificaría para a fase final, o que nese intre 

non sabía, era que un empate tamén lle chegaría. Un dato importante, xa que, tras obter 

vantaxe clara na partida, puido forzar ese empate de xeito sinxelo, pero non o fixo e 

buscou o remate. Nesa busca chegou un erro moi doloroso, xa que daría a volta 

completa á partida, e xa non habería nin opción a empatar. A derrota deixou a Rubén 

sen a fase final, no posto 26. 

O estadounidense Christopher Yoo fíxose co título mundial, derrotando na final ao 

xogador ruso, Volodar Murzin. O bronce foi para o boliviano Zahid Ramos.  

LIGAZÓNS 

Toda a información oficial, e imaxes dos campionatos, na páxina web da Federación 

Internacional de Xadrez www.fide.com e na ligazón do campionato https://youth-

worldcup.fide.com/  

Chess-results: Resultados e clasificacións 

http://chess-results.com/tnr565785.aspx?lan=2&art=1&rd=10&flag=30  

Rubén coa medalla do Mundial 2019 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
http://www.fide.com/
https://youth-worldcup.fide.com/
https://youth-worldcup.fide.com/
http://chess-results.com/tnr565785.aspx?lan=2&art=1&rd=10&flag=30
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Competicións Internacionais en España 

 

A continuación presentamos un informe da participación e resultados dos deportistas 

da Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo en competicións internacionais 

valedoiras para a clasificación mundial rexistrada pola Federación Internacional de 

Xadrez. 

 

As variacións da clasificación mundial seguen o sistema de puntuación ELO FIDE, 

deseñado polo científico Árpad Emrick Élo para o calculo da habilidade deportiva dos 

xadrecistas. 

 

O desenvolvemento e variación de ELO FIDE de cada un dos torneos disputados 

recóllense nas páxinas www.info64.org e www.chess-results.com  

A FIDE fai pública a variación de ELO tódolos días 1 de cada mes na súa páxina oficial 

www.fide.com  

 

 

NÚMERO DE XOGADORES EN COMPETICIÓNS OFICIAIS 

12 

 

NUMERO DE COMPETICIÓNS INTERNACIONAIS CON REPRESENTANTES DA EXP-UVIGO 

8 

 

DEPORTISTA CON MELLOR CLASIFICACIÓN MUNDIAL 

Manuel Pena Gómez GRAN MESTRE INTERNACIONAL 

ELO xaneiro: 2.492  ELO decembro: 2.492  Variación anual: +0 

 

XUVENIL CON MELLOR CLASIFICACIÓN MUNDIAL 

José Francisco Veiga Neves 

ELO xaneiro: 2.340  ELO decembro: 2.342  Variación anual: +2 

 

DEPORTISTA FEMININA CON MELLOR CLASIFICACIÓN MUNDIAL 

Carmen Portela Medraño 

ELO xaneiro: 1.159  ELO decembro: 1.197  Variación anual: +38 

 

DEPORTISTA CO MAIOR ASCENSO NA CLASIFICACIÓN MUNDIAL 

Juan Manuel Martínez Montes   

ELO xaneiro: 1.874  ELO decembro: 2.070  Variación anual: +196 

 

 

 

 

 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
http://www.info64.org/
http://www.chess-results.com/
http://www.fide.com/
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RESULTADOS SALIENTABLES 

 

 

XXXVI Internacional do Albariño 
8 ao 12 de outubro do 2021 

 

Rubén Fernández obtivo o 9º posto da clasificación 

xeral. 

 

Rubén sumou 6 vitorias e 3 derrotas, as 3 fronte a fortes 

xogadores con titulación internacional. 

 

A súa derrota da última rolda, fronte ao Gran Mestre, 

David Lariño, afastouno do podio final. 

 

O Mestre Internacional Julio Suárez foi o Campión da 

proba con 8 puntos. A medio punto finalizou David 

Lariño. Cun punto menos, completou o podio o Mestre Rafael Rodríguez. 
 

Clasificación completa: https://info64.org/xxxvi-open-internacional-de-ajedrez-albarino/standings  

 

 

 

XII Aberto Internacional de Xadrez 

Carlos I Silgar 
Sanxenxo, do 26 de xuño ao 4 de xullo do 

2021 

 

Aberto Internacional no que 

participaron 155 deportistas, entre 

eles, 3 Grandes Mestres, 2 Mestres 

Internacionais e 11 Mestre FIDE. 

 

Primeira proba internacional, en 

formato presencial, trala propagación 

da Covid-19. 

 

Representaron á Escola Xadrez Pontevedra-Universidade de Vigo, Rubén Fernández 

(21º), Miguel Palacios (47º), Miguel Alonso (95º) e Javier Caudet (118º). 

 
 

 

Clasificación final: https://info64.org/xii-bis-abierto-internacional-de-ajedrez-carlos-i/standings  

 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://info64.org/xxxvi-open-internacional-de-ajedrez-albarino/standings
https://info64.org/xii-bis-abierto-internacional-de-ajedrez-carlos-i/standings
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Pontevedreses polo mundo 

 

GUIMARAES CHESS 

OPEN 2021 
Guimaraes (Portugal), 24 a 

29 de agosto do 2021 

 

Foi a proba de maior nivel 

organizada na península 

tralo comezo da 

pandemia. 

 

322 participantes de 33 

nacionalidades 

diferentes, 89  deportistas con titulación internacional, 10 Grandes Mestres e 33 IM. 

 

A delegación da Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo estivo formada por Francisco 

Veiga (70º), Juan Manuel Martínez (82º) e Rubén Fernández (99º).  
 

 

Clasificación completa:  

http://chess-results.com/tnr549364.aspx?lan=2&art=1&rd=9&fed=ESP&turdet=YES&flag=30   

 

 

 

 

11th Mediterranean Chess Championships 
Petrovac, Montenegro, 18-27 june 2021 

 

Proba oficial da Federación Europea de Xadrez. 11ª edición 

dos Xogos do Mediterraneo, na paradisíaca cidade de 

Petrovac, en Montenegro. 

 

132 deportistas, 23 nacionalidades representadas, 68 

xogadores titulados, 15 Grandes Mestres. Francisco Veiga 

en representación da Escola Xadrez Pontevedra – 

Universidade de Vigo. 

 

Veiga rematou no posto 11, cun balance de 5 vitorias, 2 

empates e 2 derrotas. Nos enfrontamentos directos contra 

deportistas titulados acadou a vitoria ante o Mestre serbio, Milos Stankovic e tamén ante o 

macedonio Zvonko Stanojoski. Empatou co MI macedonio, Nikolovski, e co croata Livaic, e foi 

derrotado polo Gran Mestre turco, Vahap Sanal, e o Gran Mestre Internacional croata, Robert 

Zelcic. Unha excelente actuación cun reporte de 30,40 puntos na clasificación internacional, ELO 

FIDE. 

 
Clasificación final: https://chess-results.com/tnr555166.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30  

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
http://chess-results.com/tnr549364.aspx?lan=2&art=1&rd=9&fed=ESP&turdet=YES&flag=30
https://chess-results.com/tnr555166.aspx?lan=2&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
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1.2. DEPORTE CON DISCAPACIDADE. 

 

 

A Escola Xadrez Pontevedra centra unha parte 

importante da súa labor no desenvolvemento 

de actividades para deportistas con 

discapacidade, mantendo unha estreita 

relación coa Fundación O.N.C.E. dende o ano 

2001. 

 

 

 

Daniel Rivera foi Seleccionador Nacional e adestrador dos equipos de xadrez. Con el 

chegou a primeira medalla olímpica, na XIII Olimpíada para Deportistas Invidentes, 

disputada en Creta no 2008. Na actualidade adestra o equipo galego. 

 

 

 

Ramón Escudeiro foi 7 veces Campión de 

España, medalla de bronce no Campionato 

Mundial Xuvenil en 2005, Campión Nacional 

Xuvenil de Judo, alumno da Universidade de 

Vigo e un dos deportistas con discapacidade 

máis laureado do noso país. Tralo seu 

prematuro finamento deixounos un exemplo 

de superación e un modelo de valores que 

tentamos inculcar aos nosos alumnos.   

 

 

 

 

 

 

 

David Fernández é o primeiro adestrador con discapacidade que se incorporou ao 

equipo técnico da EXP. No 2018 pasou a formar parte da súa Xunta Directiva. 

 

Na presente tempada traballamos cos deportistas da ONCE Vigo, e ONCE España, nas 

probas nacionais, e internacionais, organizadas na modalidade en liña. A Covid-19 

trouxo parella o incremento exponencial das competicións en liña, unha modalidade de 

xadrez na que, ao igual que no formato presencial, a inclusión dos deportistas invidentes 

e plena.     

 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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Torneos Internacionais en homenaxe a 

Daniel Morelli 
 

San Luís, Arxentina. En liña, 18 de xullo 2021. 

 

México, en liña, do 31 de maio ao 10 de xuño 

do 2021 

 

 

Portal de xogo www.lichess.org  

 

 

Daniel Morelli, tristemente finado o 14 de maio do 2021, vítima da Covid-19, foi unha 

das voces máis recoñecidas na loita pola inclusión total, e real, dos xadrecistas con 

discapacidade visual.    

 

Presidente de “Xadrecistas Cegos Unidos de Arxentina (ACUA)”, Presidente para 

América da Asociación Internacional de Xadrez Braille (IBCA)” e  membro destacado do 

“Programa de Xadrez” da Universidade de La Punta (Arxentina). 

 

O mundo do xadrez, e en particular o dos xadrecistas con discapacidade visual, perdeu 

a un dos seus máis firmes defensores.  

 

Nos últimos meses foron moitos os actos e torneos organizados en homenaxe a Daniel 

Morelli. A delegación española para deportistas con discapacidade visual, e entre eles 

os membros da Escola Xadrez Pontevedra – Universidade de Vigo participaron nas 

probas da modalidade en liña. 

 

 

Resultados do “Torneo Dama y Rey. Memorial Daniel Morelli”, organizado dende 

México, cunha participación de 168 xadrecistas con discapacidade visual: 
https://chess-results.com/tnr562784.aspx?lan=1&art=1&rd=7&turdet=YES&zeilen=99999  

 

 

Resultados do “Torneo Area Homenaxe a Daniel Morelli” do 18 de xullo: 

https://lichess.org/tournament/crYAzCTs  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
http://www.lichess.org/
https://chess-results.com/tnr562784.aspx?lan=1&art=1&rd=7&turdet=YES&zeilen=99999
https://lichess.org/tournament/crYAzCTs
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XXX Campionato de España Individual FEDC 
Xaén, do 16 ao 24 de novembro do 2021 

Do 16 ao 24 de novembro, a Federación Española de 

Deportes para Cegos, organizará o Campionato de España 

Absoluto. 

A proba terá lugar na cidade de Xaén. 

Participarán xogadoras e xogadores en representación de 

cada unha das Comunidades Autónomas. 

María do Carme Lago Carballo e David Fernández Lago, membros da Escola Xadrez 

Pontevedra – Universidade de Vigo dende os seus inicios, serán os nosos representantes 

no campionato. 

Participantes: https://info64.org/xxx-campeonato-de-espana-individual-de-ajedrez-fedc 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://info64.org/xxx-campeonato-de-espana-individual-de-ajedrez-fedc
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IV Campionato do Mundo para deportistas con discapacidade. 
Organizado na modalidade en liña dende Dresdner, Alemaña, do 4 ao 14 de novembro do 2021. 

 

 

 
 

A Federación Internacional de Xadrez promove a cuarta edición do Campionato do 

Mundo para xogadores con discapacidade. 

David Fernández máis Mari Carmen Lago, formarán parte da delegación española. 

David Fernández en xogo nas pasadas Olimpíadas. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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1.3. OUTRAS COMPETICIÓNS 

 

 

XV Circuíto Galego de Xadrez Promoción 

 

 

16 probas ao longo da xeografía galega na que 

compiten as categorías Sub 8, 10, 12 e 14. A 

maioría de eventos engaden un torneo paralelo 

para a categoría absoluta. 

 

As seguintes foron as mellores clasificacións 

acadadas polos máis novos da escola: 

 

 

Cancelado pola COVID-19 

 

 

 

Día internacional da muller. Simultáneas en liña con Sabrina Vega. 

8 de marzo do 2021. 

 

Con motivo da conmemoración do Día Internacional da Muller, a Escola Xadrez 

Pontevedra – Universidade de Vigo participou nas partidas simultáneas impartidas polo 

Mestra Internacional e Campioa Absoluta de España, Sabrina Vega.  

 

Carmen Portela, Xiana Portela e Mari Carmen Lago foron as nosas representantes. 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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A Escola Xadrez Pontevedra xoga un rol activo en prol dunha  dinamización da 

actividade deportiva, cultural, social e educativa na comunidade galega, cunha especial 

incidencia nas cidades de Pontevedra e Vigo. 

 

O longo da nosa historia fomos organizadores de moitos e diferentes eventos, torneos 

escolares, probas oficiais autonómicas, torneos internacionais, exhibicións e obradoiros, 

ou accións sociais e solidarias en resposta as inquietudes da nosa sociedade. 

 

A continuación faremos un resumo das actividades de carácter deportivo organizadas 

no 2021, algunha delas xa con vinte anos de historia. 

 

 

 

2.1. TORNEOS 

 

 

 

 

XI PonteXadrez ao aire libre 

 

Cancelado pola COVID-19 

 

 

 

 

V Torneo Escolar Colexio Los Sauces 
 

Cancelado pola COVID-19 

 
 
 

VII Torneo Escolar Colexio MIRALBA 
 

Cancelado pola COVID-19 

 

 
 
 

 

 
 
 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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IX Torneo Internacional de Xadrez 

Memorial Ramón Escudeiro Tilve 
3 de xaneiro de 2021 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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“O Gran Mestre arxentino, Diego Flores, Campión do IX Memorial Ramón Escudeiro 

Tilve” 

O 7 veces Campión de Arxentina Absoluto, Diego Flores, foi o más veloz e preciso, dos 

426 deportistas participantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gran Mestre arxentino fíxose co primeiro posto tras acumular 40 puntos, 12 vitorias 

e unha única derrota, ante o mozo portugués, Pedro Gil.  

 

SubCampión, tamén con 40 puntos, pero peor desempate, o Campión de Europa 

Veterano Blitz, Antonio Frois. O Mestre portugués demostrou, unha vez máis, ser todo 

un especialista destes ritmos de xogo rápidos. Ata o derradeiro suspiro, e tendo que 

recorrer á “foto finish”, non se viu relegado ao segundo posto da clasificación final. 

 

Gran Mestre Diego Flores 

Antonio Frois, membro da EXP-UVigo 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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Completou o podio, con 38 puntos, o Gran Mestre serbio, Aleksa Strikovic. 

Ata un total de 426 deportistas, de 30 nacionalidades* diferentes, uníronse a este 

evento na memoria do pontevedrés Ramón Escudeiro Tilve. 9 Grandes Mestres e 30 

xogadores e xogadoras titulados, entre os que se atopaban o SubCampión Mundial 

Alexei Shirov, as Campioas de España, Sabrina Vega e Mónica Calzetta, Campións de 

España como Manuel Pérez Candelario, David Lariño ou Sergio Estremera, o 7 veces 

Campión de Arxentina, Diego Flores, os números 1 e 2 de Uruguai, Andrés Rodríguez e 

Alejandro Hoffman, o Campión de Europa Veterano, Antonio Frois, o serbio Aleksa 

Strikovic ou o primeiro xadrezcista galego en acadar unha medalla mundial, Rubén 

Fernández, entre moitos outros.  

O torneo tivo lugar na plataforma de xadrez en liña, lichess.org, baixo a modalidade 

“area”. Unha hora e media sen pausa, a un ritmo de xogo de 3 minutos máis 2 segundos 

de incremento por xogada. Todos contra todos, acumulando 2 puntos por vitoria, 1 por 

empate e 0 por derrota. Unha sistema moi dinámico e divertido no que os afeccionados 

puideron gozar da experiencia de enfrontarse aos seus referentes no xadrez. Unha 

oportunidade pouco usual nos torneos clásicos de formato presencial. 

 

Clasificación final completa: https://lichess.org/tournament/55yx8jKB  

 

*PAÍSES PARTICIPANTES: España, Arxentina, Uruguai, México, Brasil, Colombia, Cuba, Bolivia, 

Chile, Venezuela, Perú, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Andorra, Xeorxia, Holanda, Serbia, 

Rusia, Inglaterra, Portugal, Francia, Letonia, Israel, Canadá, Estados Unidos, Indonesia, Togo, Illa 

de Man (dependencia da Coroa Británica) e Wallis e Futuna (Colectividade de Ultramar 

Francesa).     

Lichess IX Memorial Ramón Escudeiro Tilve 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://lichess.org/tournament/55yx8jKB
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Retransmisión en directo na canle YouTube.  

Unha das novidades que nos deixa o xadrez nos últimos tempos, é a retransmisión 

comentada das partidas. Quebrando o estereotipo dun deporte sobrio e silencioso, 

miles de afeccionados engánchanse aos análises, comentarios e anécdotas dos 

comentaristas. Un xeito de facer moito máis comprensible e divertido o xadrez para o 

espectador. Un espectáculo para tódolos públicos, sexa cal sexa o seu nivel de xogo. 

 

O IX Memorial Ramón Escudeiro Tilve foi emitido na canle youtube de Ajedrez Latino. 

Os compañeiros arxentinos organizaron unha fantástica retransmisión na que se puido 

ver a faceta máis amena dos Grandes Mestres, Alexei Shirov, Diego Flores e Andrés 

Rodríguez. 

O Mestre Internacional e Presidente de Escola Xadrez Pontevedra, Daniel Rivera, tivo 

a oportunidade de compartir con tódolos afeccionados, o significado da figura de 

Ramón Escudeiro Tilve para o deporte pontevedrés, e en especial para a Escola Xadrez 

Pontevedra.  “Un exemplo de loita e superación, na vida e no deporte, cuxos valores 

pretendemos inculcar aos nosos alumnos, e cuxa forza segue a ser a día de hoxe, a que 

nos acompaña e empurra a seguir desenvolvendo os proxectos sociais, educativos e 

deportivos polos que Pontevedra se erixiu nun referente internacional.” 

 

Clase Maxistral sorpresa para os afeccionados. 

Como colofón ó Campus Iberoamericano que Ajedrez Latino máis Escola Xadrez 

Pontevedra desenvolveron nos días previos, e como apertura do torneo, os 

Los Grandes Maestros,Alexei Shirov, Diego Flores y Andrés Rodríguez junto al Maestro Daniel Rivera, 
comentando el torneo. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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afeccionados puideron gozar dunha clase maxistral co Subcampión Mundial, Alexei 

Shirov. 

 

Shirov fixo un percorrido polas súas últimas partidas, invitando aos participantes a 

resolver as complexidades tácticas que se presentaron en cada unha delas, e que el 

mesmo tivo que atopar no propio taboleiro. O xenio letón segue a ser un auténtico 

mago, cuxa creatividade e fortísimo instinto táctico, o levan a producir auténticas obras 

de arte que enganchan e namoran ao público de todo o mundo. 

 

O alumnado do Programa de Maiores da Universidade de Vigo iniciase no xadrez en 

liña. 

Dende o 2019, o alumnado do Programa de Maiores da Universidade de Vigo, conta 

entre as súas materias co xadrez. A súa primeira práctica deportiva foi, precisamente, a 

participación no VIII Memorial Ramón Escudeiro Tilve, organizado na Facultade de 

Ciencias da Educación e do Deporte.  

No presente curso, e deixando atrás calquera hipotética “fenda dixital”, as alumnas e 

alumnos iniciáronse no emprego dos recursos e ferramentas en liña que o xadrez ofrece. 

Completando a súa total adaptación coa participación na súa primeira competición 

oficial en liña, o IX Memorial Ramón Escudeiro Tilve.   

 

 

 

 

Alexei Shirov na clase maxistral para os afeccionados. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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I Torneo do Entroido 
26 de febreiro de 2021 

A Escola Xadrez Pontevedra, coa colaboración do Club Magic Extremadura, organizou 

o primeiro torneo de Entroido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha divertida proba na que participou o alumnado de ámbalas dúas escolas, máis os 

monitores.  

Os adestradores, ataviados coas vestimentas que esixía a ocasión, fixeron as delicias dos 

máis pequenos. 

 

 

Clasificación final: https://lichess.org/swiss/7wiZLROS  

 

O Mestre Internacional, Daniel Rivera, nun lance do torneo. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://lichess.org/swiss/7wiZLROS
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II Torneo Día das Letras Galegas 
Modalidade en liña, 17 de maio do 2021 

 

Un clásico das rúas da cidade de Pontevedra, 

levado á Rede por segundo ano consecutivo. 

 

Na homenaxe a Xela Arias do 17 de maio, a 

Escola Xadrez Pontevedra organizou unha 

clase maxistral co Mestre Internacional Daniel 

Rivera e o Gran Mestre Manuel Pérez 

Candelario, seguida dun torneo de partidas de 

ritmo rápido. 

 

O especialista en ritmos rápidos, e primeira 

medalla mundial galega, Rubén Fernández, 

proclamouse campión do Torneo, por diante 

do Mestre Internacional, Pablo García. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación final do torneo: https://lichess.org/tournament/aWSYOzBn  

 

 

 

 

II Torneo Día das Letras Galegas na Rede. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://lichess.org/tournament/aWSYOzBn
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IX Torneo Internacional Cidade de Pontevedra 
Modalidade en liña. 22 de agosto do 2021. 

 

 

O torneo disputouse na plataforma de xadrez lichess.org, baixo a modalidade “area”. 

Dúas horas sen pausa, a un ritmo de xogo de 3 minutos máis 2 segundos de incremento 

por xogada. Todos contra todos, acumulando 2 puntos por vitoria, 1 por empate e 0 por 

derrota. Unha opción moi dinámica e divertida na que os afeccionados puideron gozar 

da experiencia de enfrontarse a grandes figuras do xadrez mundial. Unha oportunidade 

non tan habitual nos torneos clásicos de formato presencial. 

Lichess Torneo Cidade de Pontevedra 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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Participaron 169 deportistas de 12 nacionalidades diferentes. España e Arxentina foron 

os países con maior representación. 

13 xogadores con titulación internacional, 5 Grandes Mestres, 5 Mestres Internacionais 

e 3 Mestres FIDE.  

Cabe salientar a presenza do Campión do último Memorial Ramón Escudeiro Tilve, o 

Gran Mestre, sete veces Campión Arxentino, Diego Flores, ou a do número un do 

Uruguai, o Gran Mestre Andrés Rodríguez. 

Á cabeza da delegación da Escola Xadrez Pontevedra, os Mestres Internacionais, Daniel 

Rivera e Pablo García, xunto ao vixente SubCampión de España Sub16, Rubén 

Fernández. 

Vitoria para o arxentino Federico García Lemos, cun total de 42 puntos. O segundo 

caixón ocupouno un extraordinario Rubén Fernández, cun só punto menos ca o xogador 

arxentino. E o bronce para outra das sorpresas da edición, o tamén xuvenil galego, 

Alfonso Pérez. 

 

 

 

 

 

 

 

Podio final do IX Cidade de Pontevedra 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
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Retransmisión en directo na canle YouTube.  

Unha das novidades que nos ofreceu nos últimos tempos o xadrez, é a retransmisión 

comentada das partidas. Rompendo o estereotipo dun deporte sobrio e silencioso, miles 

de afeccionados se enganchan aos análises, comentarios e anécdotas dos 

comentaristas. Un xeito de facer moito máis comprensible e divertido o xadrez. Un 

espectáculo para tódolos públicos, sexa cal sexa o seu nivel de xogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Cidade de Pontevedra foi emitido na 

canle youtube de Ajedrez Latino. 

 

 

 

 

 

Clasificación final completa: https://lichess.org/tournament/dfaMIXai  

  

Os Grandes Mestres, Flores e Rodríguez, xunto a Rivera e David Fernández, retransmitindo. 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/
https://lichess.org/tournament/dfaMIXai
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2.2. EXHIBICIÓNS 

 

 

Alexei Shirov en Pontevedra 

10 de setembro do 2021. 

 

O dúas veces SubCampión do Mundo, Alexei Shirov, inaugurou as novas instalacións da 

Escola na cidade de Pontevedra. Un reducido grupo de afeccionados puido participar 

no coloquio organizado cunha das lendas vivas do xadrez. 

 

Shirov mostrou aos asistentes unha das súas partidas máis célebres, a que xogou fronte 

ao búlgaro Topalov, e na que realizou a xogada, hoxe coñecida, como “a xogada máis 

brillante da historia do xadrez”. Un espectacular sacrificio de bispo na cela h3 que, aínda 

hoxe en día, non tódalas computadoras son capaces de atopar. Un movemento nun final 

aparentemente igualado na que se preentaría como única xogada que conducía o xogo 

á vitoria de Alexei. 

 

 

O SubCampión do Mundo, Alexei Shirov, no novo local da Escola Xadrez Pontevedra. 

Un espazo acondicionado cos últimos avances na seguridade fronte a COVID. 

 

Aulas onde conflue o romanticismo dos xogos de madeiras nobres e gran taboleiro 

mural, coa tecnoloxía máis punteira dos taboleiros dixitais ou os proxectores ultracortos. 

Os "Incunables do Xadrez" coas bases de datos e software máis avanzado. 

 

Nova coraza pero o mesmo corazón, a mesma equipa e paixón para desenvolver os 

proxectos deportivos, sociais e educativos da EXP! 

 

 

 

Shirov no exterior das instalacións Shirov xunto ao Presidente Daniel Rivera 
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Claudia Amura en Pontevedra 

11 de outubro do 2021. 

 

O día 12 de outubro tivemos unha visita moi especial, trátase da Gran Mestra de xadrez 

arxentina Claudia Noemi Amura Gramajo. 

Viaxa especialmente a Pontevedra a coñecer a nosa escola de xadrez e por suposto a 

nosa cidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi a primeira deportista iberoamericana en obter o título de Gran Mestra e foi 

recoñecida como a mellor xadrecista feminina latina da historia. 

 

Os seus éxitos deportivos son innumerables, medalla de ouro en mundial xuvenil, 

medalla de prata individual na Olimpíada de Xadrez de Novi Sad, enfrontouse a varios 

campións do mundo, entre eles aos mellores da historia, Karpov e Kasparov. 
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Pero a traxectoria de Claudia Amura vai moito máis alá dos seus éxitos deportivos, a súa 

gran sensibilidade e irresistible personalidade, levouna a crear o proxecto educativo na 

provincia de San Luís (Arxentina), a levar o xadrez para mellorar a reinserción social da 

poboación carcelaria, a curar adicións e a ser unha voz pola loita da igualdade. 

Fai dezaseis anos que promove un Programa de Xadrez Escolar, que lles deu a 

posibilidade de aprender a xogar a máis de 250.000 persoas da provincia de San Luis 

(máis da metade da provincia) 

 

En dous mil dezaseis foi convocada polo gobernador da provincia, Alberto Rodríguez Saa 

a ocupar o cargo de Secretaria de Estado de Deportes. 

 

Durante toda a pandemia, San Luís e Escola de Xadrez de Pontevedra realizaron 

múltiples actividades en liña onde participaron centos de xadrecístas de tódalas idades 

e países, no que foi unha enorme experiencia social. 

 

No ano dous mil dezasete, Claudia coñeceu o noso proxecto Xadrez: Estratexia pola paz, 

esa foi outra das razóns de vir coñecer a nosa escola. 

 

 

 

Claudia impartiu una charla na escola e una partida simultánea na Praza Fermín Bouza 

Brey.  
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O Campión Mundial, Anatoly Kárpov VS Abel Caballero e Rubén Fernández 

Vigo, 25 de setembro do 2021 

 

Rubén Fernández compartindo experiencias coa lenda viva do Xadrez, Anatoly Karpov!! 

Xornada histórica para o xadrez galego e para a Escola Xadrez Pontevedra - UVigo. 

 

 

Rubén Fernández foi convidado a participar nesta exhibición xunto ao Campión Mundial 

grazas aos seus logros deportivos. A primeira medalla mundial do xadrez galego ou os 

podios nacionais, como son os acadados neste mesmo ano na categoría Sub16, falan de 

Rubén como a máis firme promesa do xadrez galego, e un dos maiores talentos 

nacionais. 

 

 

Rubén participou nunha conversa aberta ao público xunto ao Campión Mundial, Karpov, 

o xornalista Leontxo García máis a coñecida como a “Beth Harmon galega”, Inés Prado. 

 

 

 

 

 

 

Rubén xunto a Karpov e Leontxo García 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/


  Memorando 2021 

www.xadrezpontevedra.com                                                                www.facebook.com/XadrezUVigo/        

39 

 

Un dos reclamos destas xornadas de promoción do xadrez na cidade de Vigo, foi o reto 

lanzado polo ex-campión mundial ao Alcalde Abel Caballero. Caballero decidiu aceptar 

o reto, pero valéndose do asesoramento técnico de Rubén.  

 

 

 

 
Karpov e Rubén 

 

Rolda de prensa na que se anunciou o duelo Karpov vs Caballero + Rubén 
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3.1 ESCOLAS DEPORTIVAS MUNICIPAIS DE XADREZ. 

 
PONTEVEDRA 

 

Dende o ano 2012 a Escola Xadrez Pontevedra xestiona a Escola Deportiva Municipal 

de Xadrez do Concello de Pontevedra. No curso 2020/2021, debido á incidencia da 

COVID-19, a Concellería de Deportes suspendeu a convocatoria. A Escola Xadrez 

Pontevedra organizou ao longo de todo o ano, e de balde, actividades en liña para 

rapaces e rapazas do concello. Torneos semanais, aulas abertas, retos, concursos de 

resolucións de problemas, encontros con alumnado doutras escolas nacionais e 

internacionais, retransmisións en directo con Grandes Mestres e Mestras do xadrez, 

exhibicións en liña e outras actividades. 

 

 

MEIS 

 

O Concello de Meis comezou a andaina da súa Escola Municipal de Xadrez no curso 

2019/2020. Na tempada 2020/21 non organizaron a actividade presencial pero si o seu 

I Obradoiro de Xadrez en liña do Concello de Meis. A actividade desenvolveuse dende 

o mes de marzo ata o de xuño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un obradoiro sen limitación de idade no que compartiron ocio e deporte, as diferentes 

xeracións do pobo. 

 

No mes de setembro disputouse o V Torneo de Xadrez do Concello de Meis, no formato 

en liña. 

 

 
*O obradoiro da escola municipal foi impartido por monitores da EXP, altamente cualificados, e baixo a 

supervisión dos Mestres Internacionais e FIDE Trainers, Daniel Rivera e Pablo García. 
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3.2  ESCOLA DEPORTIVA EXP-UVIGO. 

 

Un total de 152 deportistas forman parte da Escola Xadrez Pontevedra – Uvigo na 

tempada 2021.   

 

A maioría das actividades, incluídos os adestramentos semanais, mantiveron o formato 

en liña instaurado dende a expansión da COVID-19. 

 

 

 

120 na categoría masculina e 32 na feminina. Alumnos e alumnas que van dende os 5 

anos ata os 84.  

 

Cunha metodoloxía e materiais propios, deseñados polo corpo técnico da EXP. 

Obradoiros adaptados aos diferentes niveis do alumnado. 
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DATOS DE PARTICIPACIÓN DA COMUNIDADE UNIVERSITARIA 

 

CAMPUS DE PONTEVEDRA 

Programa de Maiores.  

 Materia presencial: Xadrez I 

  6 alumnas e alumnos. 3 mulleres e 3 homes. 

 Materia presencial: Xadrez II 

  8 alumnas e alumnos. 5 mulleres e 3 homes. 

  

Obradoiro adultos en liña. Os martes das 20:00 ás 22:00. Plataformas Lichess e Zoom. 

 3 alumnos categoría masculina / sen participación feminina 

 

Competicións e actividades en liña. 

 Total 22: 8 mulleres e 14 homes. 

 

CAMPUS DE VIGO 

Obradoiro adultos en liña. Os venres das 16:00 ás 18.00. Plataformas Lichess e Zoom. 

 2 alumnos categoría masculina / sen participación feminina. 

Competicións e actividades en liña. 

 Total 4: 4 homes, sen participación feminina. 

 

 

Total de participantes da Comunidade Universitaria (Campus de Pontevedra e Vigo) 

 Total 26: 4 homes e 2 mulleres. 

 

 

*Non se levou o rexistro de participación de familiares directos de membros da Comunidade Universitaria. 

 

 

 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/


Memorando 2021 

www.xadrezpontevedra.com  www.facebook.com/XadrezUVigo/ 

44 

3.3 OBRADOIROS PARA PERSOAS MAIORES. 

A EXP imparte dende o ano 

2007 obradoiros para persoas 

maiores. 

 O xadrez preséntase como 

unha ferramenta idónea para a 

prevención da deterioración 

cognitiva. É considerado o 

mellor ximnasio para o cerebro. 

España é o país máis 

lonxevo de Europa, e o 

segundo do mundo tras 

Xapón. 

Benestar físico, social e 

mental son factores 

claves para un 

envellecemento activo. 

A interxeracionalidade supón a relación 

entre xeracións e repercute na mellora 

da calidade de vida dos beneficiarios. 

As relacións interxeracionais son 

ferramentas das que nos valemos para 

crecer persoalmente e que favorecen a 

cohesión social. 
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3.4  ACTIVIDADES DE LECER E TEMPO LIBRE. 

 

Campamentos 

 

 

Campamentos urbanos. 

 

Meses de xuño e xullo do 2021 

 

Cancelados pola COVID-19 

 
 

 

 
IX Campus Internacional Ramón Escudeiro Tilve  
 

Pontevedra, do 1 ao 7 de agosto do 2021 
 
 

20 prazas para a primeira actividade 
presencial organizada dende o inicio das 
restricións. 
 
O Gran Mestre, Manuel Pérez Candelario, 
máis o Mestre Internacional, Daniel Rivera, 
desenvolveron a parte técnica específica.  
 
Un equipo de 4 persoas máis velou polo 
cumprimento do protocolo sanitario, a 
loxística d xuntanza máis a coordinación 
das actividades de ocio e tempo libre. 
 
A colaboración do Colexio Los Sauces, no 
control das instalacións e servizos 
contribuíu ao éxito da actividade. 
Satisfacción pola recuperación das 
actividades de máximo nivel pero tamén 
pola capacidade de resposta ante un 
contexto de pandemia aínda complicado. 
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IV Campus Iberoamericano de Xadrez en liña  
 

Do 19 ao 29 de agosto do 2021. Plataformas Lichess.org, Zoom e Youtube. 
 

O Campus dividiuse en 
dous niveles (+1800 e -
1800 ELO FIDE). Un total de 
16 horas de clases por 
grupo con actividades 
complementarias como a 
participación no Torneo 
Internacional de Xadrez 
“Cidade de Pontevedra”. 
 
 
 
O equipo de traballo estivo 
formado polos Grandes 
Mestres, Diego Flores, e 
Andrés Rodríguez, máis os 
Mestres Internacionais, 
Jorge Rosito, Daniel Rivera 
e Antonio Frois. 
 
 

 

 

 

V Campus Iberoamericano de Xadrez en liña  
 

Do 26 de decembro do 2021 ao 3 de xaneiro do 2022 
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4.1. XADREZ SOCIAL 

 

Axudar a transformar e mellorar a sociedade na que vivimos, foi un dos soños cos que 

naceu a EXP. É por isto que, accións sociais, chamamentos a solidariedade e educación 

en valores dos nosos cativos, son parte fundamental do ADN da nosa escola. 

 

A maior simultánea da historia de Galicia, baixo o lema “non á guerra”, recollidas de 

alimentos, protocolos de igualdade nas nosas competicións e escolas deportivas, levar 

o xadrez aos campos de refuxiados sirios ou os relatorios nos centros educativos, 

conforman o noso legado. 

 

A continuación resumimos os proxectos e accións desenvolvidos no 2021. 

 

 

4.1.1. PROXECTO “XADREZ: ESTRATEXIA POLA PAZ” 

 

Entre os nosos últimos proxectos, hai un que eclipsa a todos eles, polo que representa, 

pola enerxía e entusiasmo co que o levamos a cabo e porque transformou as nosas 

propias vidas, “Xadrez: Estratexia pola Paz”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unha acción social que nos levou catro anos consecutivos aos Campos de refuxiados 

sirios en Xordania. Alí traballamos con ACNUR, centrados na poboación adulta, cun 

xadrez terapéutico que lles permite evadirse da súa cruenta realidade, e co obxectivo 

de humanizar un entorno especialmente duro. E con UNICEF, a entidade que se encarga 

da escolarización dos nenos e nenas menores de idade, na que introducimos o xadrez 

como ferramenta educativa. 
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Do 3 ao 14 de abril tiñamos programada a nosa quinta inmersión no Campo de Azraq 

en Xordania, e a segunda no Campo de Zaatari, o segundo campo de refuxiados máis 

grande no mundo. Inaugurado en xullo do 2012, chegou a acoller a preto de 200.000 

refuxiados sirios. 

 

A COVID-19 obrigounos a aprazar a viaxe ata que se produzan as  condicións sanitarias 

axeitadas, e xa non representemos un risco para a poboación dos campos. 

 

Os campos restrinxiron no mes de marzo 2020 todo acceso non vital. No 2021 segue sen 

estar permitida a entrada de persoal que non sexa estritamente necesario. As 

actividades de cooperación das organizacións estranxeiras non se están a desenvolver. 

 

Por desgraza, as persoas refuxiados dos campos non escaparon aos efectos directos da 

pandemia, cunha especial incidencia na poboación de maior idade.  

 

Confírmase un retroceso nas xa precarias condicións de vida dentro do campo, moitos 

dos rapaces e rapazas non están a poder continuar os seus estudos. O ritmo de 

vacinación dos países que non pertencen ao denominado “primeiro mundo”, é lento e 

incluso inexistente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voluntariado sirio colaborando nas actividades de anos anteriores 

http://www.xadrezpontevedra.com/
http://www.facebook.com/XadrezUVigo/


  Memorando 2021 

www.xadrezpontevedra.com                                                                www.facebook.com/XadrezUVigo/        

50 

Manuais da EXP, Xadrez Iniciación 1 e 2 con tradución completa ao árabe. 

Nenos e nenas desarraigados da súa terra e moitos sen familia, vítimas das nefastas 

consecuencias que producen as guerras, non coñecen outra lingua ca materna, por iso, levalos 

manuais totalmente traducidos, é brindarlles unha mellor calidade pedagóxica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xogos en Zaatari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A gamificación como ferramenta didáctica. Un dos nosos obxectivos é promover a 

aprendizaxe en contornas dinámicas, atractivas e divertidas para os rapaces e rapazas. 
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Obradoiro de xadrez. Materiais de refugallo. 

 

A recollida de tapóns de 

botellas de plástico foi unha 

das campañas previas feitas 

este ano coa colaboración 

dos pontevedreses.  

 

Tapóns que o chegar aos 

campos se transforman en 

pezas de xadrez.  

 

Tras completar os xogos cos adhesivos das pezas de xadrez, nenas e nenos gozarán 

facendo as súas primeiras xogadas.  

 

 

Inclusión das personas con discapacidade. Invidentes 

 

Entre os materiais de 

xadrez sempre temos un 

espazo reservado para os 

xogos para persoas 

invidentes. 4 anos levando 

uns taboleiros que tanta 

falla fan para a integración 

duns nenos e nenas cuxa 

discapacidade non lles 

permite participar en 

moitas das actividades con normalidade. Grazas a colaboración da O.N.C.E. puidemos 

levar tamén balóns de fútbol adaptados a ámbolos dous campos. 

 

 

Concienciar e sensibilizar. 

 

A segunda pata do proxecto é a dirixida a nosa propia sociedade, a sensibilización e 

concienciación, non podemos dar as costas nin deixar no esquecemento aos máis de 65 

millóns de desprazados (dato do 2016) como consecuencia das guerras, persecucións e 

violación de dereitos humanos. Unha campaña na que damos prioridade aos relatorios 

nos centros educativos, cos rapaces e rapazas chamados a transformar un presente gris 

nun futuro esperanzador. 

 

A implicación dos escolares e centros educativos é total, campañas coma a que fixeron 

no 2017, “un lápiz, unha goma, unha cor, igual a un sorriso”, permitíronnos levar máis 

de 150 quilos de material escolar. No 2018 dirixiron o seu esforzo á elaboración de 
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taboleiros e xogos de xadrez, de cartón, tipo quebracabezas, de madeira, de cortiza, e 

incluso feitos con impresoras 3D. O presente ano engadimos cometas, “dianas de 

xadrez”, petos e outros xogos e materiais feitos coa ilusión e cariño dos máis pequenos. 

 

  

 

Exposición “Xadrez: Estratexia pola Paz” 

 

Ao longo do 2021, os centros educativos da cidade, e os da contorna, acollen a 

exposición Xadrez: Estratexia pola Paz. 16 paneis nos que se resume a experiencia do 

xadrez nos campos de refuxiados sirios de Azraq e Zaatari. 
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4.2. XADREZ EDUCATIVO 

 

Diferentes estudos demostran como o xadrez e unha ferramenta moi positiva no eido 

educativo. Mellora a creatividade, concentración, as habilidades do pensamento crítico, 

a memoria, o éxito académico, a resolución de problemas, o enriquecemento cultural, 

a madurez intelectual ou a autoestima entre outras calidades. 

 

 

O 13 de marzo do 2012 o Parlamento Europeo aprobou co voto 

de 415 euro deputados o proxecto “Xadrez na Escola”, 

recomendando a tódolos Estados Membro a súa introdución no 

Sistema Educativo. Tres anos máis tarde o Parlamento Galego  

recollía a luva engadindo a materia optativa na Secundaria e 

recollendo o seu emprego nas horas de reforzo de Primaria. 

 

 

 

A formación do profesorado é imprescindible como garante dunha correcta aplicación 

nas aulas.  Na actualidade só se imparten obradoiros illados e xestionados pola 

federación deportiva autonómica. Estamos a traballar coa Universidade de Vigo para 

desenvolver accións formativas para os docentes de hoxe e os do futuro. 

 

No curso 2019/2020 incluíuse por primeira vez no Programa Universitario de Maiores, 

a materia Xadrez: ximnasia para o cerebro. O xadrez como unha ferramenta na 

prevención e tratamento do deterioro cognitivo.  

No 2021/2022 xa son 3 as materias que se están a impartir, unha delas, de xeito non 

presencial, empregando os recursos en liña dos que dispón o xadrez.  

 

 

Dende o 2001, a Escola Xadrez Pontevedra, pioneira en Galicia, ven desenvolvendo 

diferentes actuacións coas comunidades escolares da provincia, cunha maior incidencia 

nas cidades de Vigo e Pontevedra. Formación e asesoramento de profesorado, 

obradoiros de iniciación ao xadrez nos centros, conferencias xadrez educativo e social, 

xuntanzas entre centros, elaboración de materiais de apoio ou proxectos de innovación 

educativa, conforma a liña de actuacións no eido educativo. 
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Relatorios xadrez educativo e social 

 

Dende a nosa orixe e en resposta ás solicitudes de pais e nais, máis ás dos propios 

centros educativos, interesados polo xadrez coma recurso educativo, iniciamos o 

programa de relatorios “O xadrez, recurso educativo”.  

 

Co desenvolvemento do proxecto solidario “Xadrez: Estratexia pola Paz”, a temática 

social converteuse no eixo central dos relatorios, e as solicitudes de centros creceron de 

maneira exponencial.  

 

No 2021 a nosa interacción coa comunidade escolar foi telemática, o que nos permitiu 

contactar con alumnado doutras comunidades, e tamén saír do noso país,  como foi o 

caso das xornadas organizadas en San Luís (Arxentina), ou as de Montevideo (Uruguai). 

 

 

 

 

 

 

 

“Só a educación poderá transformar un presente gris nun futuro esperanzador” 

 

 

 

Imaxes de Centros Educativos visitados antes da irrupción da pandemia. 

1Exposición instalada nun centro e charla posterior. 
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Retransmisións en liña 

 

Internet representa na actualidade a mellor canle 

de información e comunicación, e o mellor aliado 

do xadrez, xa que é un dos poucos deportes que 

se pode practicar e seguir na rede. É por isto que 

dende a Escola Xadrez Pontevedra estamos a 

facer un esforzo considerable por integrarnos e 

adaptarnos a un mundo de posibilidades case 

ilimitadas. 

 

 

No 2010 creamos un espazo web propio, www.xadrezpontevedra.com , que funciona 

coma un portal aberto ao mundo no que o usuario ten acceso a tódalas novidades 

relativas ao xadrez deportivo, educativo, social e sanitario. Ofertamos unha escola en 

liña na que ten cabida tanto aquel que se inicia coma o que quere dar un paso máis na 

súa comprensión do xadrez.  

 

No tocante á innovación, no mesmo ano e co apoio da Universidade de Vigo, fixemos a 

primeira retransmisión en liña dun encontro de xadrez, a final da Liga Galega. Hoxe en 

día retransmitimos as partidas de tódolos eventos oficiais que organizamos. 

 

A primeira retransmisión en liña do Torneo 

Cidade de Pontevedra, superou as 20.000 

visitas. Hoxe en día somos o único club de 

Galicia que retransmite en liña. 

 

Dende o 2017 as nosas retransmisións son 

replicadas polas dúas plataformas máis 

importantes no mundo, a alemán ChessBase 

e a americana ChessBomb, que suman máis 

de 2 millóns de usuarios rexistrados.   
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