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Campionat d'Espanya Sub-8
El català Llibert Céspedes s'imposa amb autoritat
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Campionat d'Espanya Sub-8
Victòria del català Llibert Céspedes
La delegació catalana anava amb 9 participants
Entre el 22 i el 24 de juny es va celebrar a Salobreña el Campionat
d'Espanya Sub-8, amb la participació de 9 jugadors catalans. Gran
paper dels nostres jugadors, amb Llibert Céspedes, que es va
proclamar campió, en solitari, després de dominar tota la
competició, i Jame Foix, cinquè classificat, que va fregar el podi.

Cristina Bosch

E

ntre els dies 22 i 24 de juny
es va celebrar a la localitat
granadina de Salobreña el
Campionat d’Espanya de la categoria sub-8. El lloc, tant l’hotel
com la sala de joc, estava força bé,
amb l’inconvenient de ser lluny del
poble i la platja, encara que amb el
poc temps que deixa aquest torneig, amb la piscina de l’hotel ja
en teníem prou.
La majoria de l’expedició va
arribar el dia abans per poder descansar i afrontar la primera ronda
(el dia següent a la tarda) ben frescos. Desprès del viatge en avió,
arribar a l’hotel i el lliurament de
claus, vàrem anar a la piscina per
refrescar-nos.
El dia 22 de juny, a la tarda, va
començar el torneig. A la primera
ronda ja teníem enfrontaments directes de catalans: el Llibert Céspedes amb el Ranim Lari i les dues
noies catalanes, la Nagore
Martínez contra la Jany Caballero. Els dos primers varen guanyar
sent les úniques partides de catalans que es van guanyar, més les
taules del Sergi Prats. La resta de
catalans van notar la primera ronda d’un campionat d’Espanya i els

Podi de campions.

Classificació final
1. Cespedes, Llibert
2. Estevez, Juan Miguel
3. Canavate, Adrian
4. Eizaguerri, Maria
5. Foix, Jaume
6. Cubells, Pablo
7. Carbonell, Marc
8. Duller, Jouke
9. Clemente, Alfredo
10. Rodriguez, Andres
...
28. Prats, Sergi
...
31. Lari, Ranim
...
35. Martinez, Nagore
...
44. Bosch, Marcel
...
60. Jimenez, Nicolas
61. Castillo, Arnau
...
80. Caballero, Jany
fins a 97 jugadors.
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nervis que comporten, tot i tenir bé
les partides.
A la segona ronda, els resultats
van millorar. El Llibert Céspedes,
el Jaume Foix, el Sergi Prats, l’Arnau Castillo, la Jany Caballero, el
Ranim Lari i el Nico Jiménez van
guanyar. La Nagore Martínez i el
Marcel Bosch van perdre les seves
partides.
Semblava que remuntàvem i
fèiem millors resultats en el grup
en general. A la tercera ronda el
Llibert Cespedes continuava guanyant, col·locant-se amb 3 punts,
igual que el Sergi Prats, que es
posava amb 2,5 punts, i el Jaume
Foix, la Nagore Martínez i el Ranim Lari, amb 2 punts, que sem-
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Delegació catalana, amb els entrenadors al capdavant.

blaven recuperats de l’ensopegada de la primera ronda. El Nicolas
Jiménez, la Jany Caballero, l’Arnau Castillo i el Marcel Bosch van
perdre. El Marcel era l’únic que no
s’havia estrenat, però aviat ho faria ja que estava jugant bones partides, tot i deixar-se mat en una
jugada. En aquesta ronda, el màxim favorit, el Pablo Cubells, de
València i campió de l’any anterior, va fer taules amb el seu compatriota Jourke Duller.
A la 4a ronda, el Llibert Céspedes seguia jugant bé i amb
tranquil·litat. Va tornar a guanyar i
es mantenia en el grup dels líders.
El Jaume Foix també seguia jugant
bé i amb contundència, ja que en

aquesta ronda va fer mat en poques
jugades. El Sergi Prats també continuava endavant, tot i que aquest
cop només va poder fer taules, però
el nivell de joc era alt. La Nagore
Martínez seguia de ben a prop a la
primera noia que havia guanyat les
4 partides disputades, i es mantenia en el grup perseguidor. Excepte el Llibert, aquests 3 esportistes
duien 3 punts de 4 possibles.
La resta de catalans duien 2
punts, llevat del Marcel Bosch que
havia guanyat la seva primera partida.
La 5a ronda va començar puntual, com sempre, i ben aviat el
Llibert va guanyar la dama a la
seva contraria i la partida. El Jaume
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Foix també va guanyar al canari
Carlos Viejo amb una partida bona
i el Sergi no va poder guanyar a la
jugadora aragonesa, que quedaria
campiona de la categoria, la Maria
Eizaguerri, tot i tenir una posició
favorable fins que els destrets de
temps van fer perdre al Sergi. Realment una llàstima perquè el Sergi
estava demostrant un bon nivell.
Les dues jugadores catalanes
van perdre les seves partides i les
possibilitats d’intentar quedar dins
del pòdium. La Nagore seguia amb
3 punts i la Jany amb 2. L’Arnau
Castillo, el Nico Jiménez, el Ranim Lari i el Marcel Bosch seguien guanyant per continuar remuntant.
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Llibert Céspedes va superar el número u, el valencià Pablo Cubells, a la ronda decisiva.

Afrontàvem un nou dia i les
dues darreres rondes del campionat. El Llibert Céspedes jugava
contra el Marc Carbonell, de València, els dos únics amb 5 punts,
però un doble de rei i torre va portar cap a la victòria al català. El
Jaume Foix seguia donant guerra i
en aquesta ronda va jugar molt bé,
fins i tot l’últim sacrifici de torre
per poder fer mat a g7. La resta de
catalans no van poder guanyar,
excepte en Marcel, aconseguint 3
punts com la resta. Les dues catalanes quedaven enrere, amb 3 i 2
punts. Destacar la partida del Sergi
Prats, que va ser un dels últims en
acabar la ronda i on els destrets de

temps li van tornar a fer jugar una
mala passada.
Al començar l’última ronda els
catalans estaven en primeres posicions, el Llibert Céspedes, amb 6
punts. El Jaume Foix, a un punt de
distància, anava el 9è. El Sergi, el
Ranim, el Nico, la Nagore, l’Arnau i el Marcel amb 3 punts i la
Jany amb 2 punts. El guanyador es
decidiria en l’última ronda i, per
sort, el Llibert depenia d’ell mateix perquè les taules ja l’afavorien en el desempat. El seu contrari
era el temut Pablo Cubells, de València, però en poques jugades havia canviat les peces per entrar en
un final favorable per part del Lli-
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bert i poc desprès, ja guanyava clarament. Així doncs ja teníem campió. Abans, això sí, el Jaume Foix
ja havia guanyat al valencià Marc
Carbonell, que venia de perdre amb
el Llibert a la ronda anterior. El
Jaume va aprofitar un descuit del
contrari per fer mat a la primera
fila.
La Nagore, el Ranim i el Marcel
havien guanyat maquillant la classificació final. L’Arnau Castillo jugava contra el català Sergi Prats i
desprès d’una dura lluita, el Sergi
es va imposar. El Nico i la Jany no
van poder puntuar en aquesta última ronda i es van quedar amb els
3 i 2 punts respectivament.
Així que teníem campió català,
el Llibert Céspedes, i un 5è lloc
molt merescut per al Jaume Foix.
Llàstima de la primera partida contra la madrilenya Picazo perquè els
nervis van trair al Jaume que hagués pogut fer pòdium. El Sergi
Prats, el Ranim, la Nagore i el
Marcel, tots amb 4 punts, van quedar el 28è, 31è, 35a i 44è de la classificació. El Nicolàs i l’Arnau amb
3 punts van quedar el 60è i 61è i
per últim, la Jany amb 2 punts, que
va quedar la 80a. S’ha de dir que
hi havia 96 participants i set rondes, massa participants per tan porques rondes. Per sort no va passar
el mateix de l’any passat on van
quedar empatats els 5 primers de
la classificació.
Per últim voldria emfatitzar
que, tot i que els resultats potser
no han estat els esperats, els participants han d’estar contents d’haver participat en aquest campionat
i que s’ho hagin passat bé i mantinguin l’amistat i el record. Per
part de la delegada i l’entrenador
tant els pares com els esportistes
han fet les coses fàcils. Gràcies a
tots i a totes i seguiu endavant.

Festa dels Escacs a Girona
El jove jugador del Santa Eugènia va superar Jordi Serra en el desempat
El diumenge 17 de juny, a les magnífiques instal·lacions del Club
de Golf Girona es va disputar el Campionat Provincial de Ràpides,
dins del marc de la Festa Gironina dels Escacs d’enguany. El jove
Gerard Cano, amb només 17 anys, es va proclamar campió de
ràpides de Girona.
Elias Muratet

E

l torneig va tenir una gran
dosi d’emoció ja que les 10
rondes van estar molt disputades. El jove Gerard Cano (Santa
Eugènia) va donar la sorpresa en
assolir el liderat a la ronda 6 amb 6
de 6, en imposar-se al que a la fi
seria el subcampió, el MC Jordi
Serra (Figueres). Va semblar que
Gerard Cano perdia pistonada en
signar dues derrotes consecutives,
a les rondes 7 i 8, davant dels dos
jugadors d’origen cubà del Gerunda el MC Didier Fernández i Jesús
Caballero. A la novena ronda es va
imposar a Elias Muratet (Banyoles) i la victòria a la darrera ronda
sobre Carles Serra (Gerunda) el va
catapultar al capdavant, empatat
amb Jordi Serra. El jugador figuerenc va fer un torneig molt meritori, perdent la primera ronda en arribar tard, i signant tot victòries excepte la derrota amb Gerard Cano.
Al final, només aquest dos jugadors varen acabar el torneig amb
8 punts, i els desempats van afavorir Gerard Cano, que s’imposava en
tots.
A un punt dels dos primers, amb
7 punts, varen quedar empatats el
MC Didier Fernández, el també

Gerard Cano rebent el trofeu de campió de ràpides.

Classificació final
1. Gerard Cano
2. Jordi Serra
3. Didier Fernández
4. Jaume Mundet
5. Sergi Vinardell
6. Ernest Serrat
7. Albert Muratet
8. Elias Muratet
9. Jesús Caballero
10. Alejo I. Giménez
fins a 42jugadors

Santa Eugènia
Figueres
Gerunda
Gerunda
Olot
Olot
Banyoles
Banyoles
Gerunda
Gerunda
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MC del Gerunda Jaume Mundet i
el jove olotí Sergi Vinardell. Amb
el 6,5 punts els seguiren els germans Muratet, Albert i Elias del
Banyoles i Ernest Serrat (Olot),
que venia d’imposar-se en el III
Obert dels Volcans jugat a Olot i
que s’havia acabat just el dia abans,
fet que posa de manifest l’excel·lent moment de joc d’aquest jugador.
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Gerard Cano, campió de ràpides de Girona
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Àlvar Alonso, amb la seva família, rep l'homenatge que li va fer la Delegació de Girona, en
el decurs de la Festa, per la seva proclamació com a campió d'Espanya Absolut.

Pere Mas, campió en categoria veterans.

El millor veterà va ser Pere Mas
(Santa Eugènia). Amb 5 punts. Els
mateixos que Albert Badosa, del
Santa Pau, que en aquest torneig
s’estrenava en competició oficial
com a club de nova creació a la
nostra Territorial.
El dinar de germanor entre tots

pió d’Espanya Absolut el MI Àlvar
Alonso, que en el seu breu discurs
(tots el coneixem) ens va encoratjar a tots plegats a seguir en la línia d’agermanament que tenim
entre tots els clubs i jugadors de
Girona. Posteriorment es va fer una
reunió de clubs.

els assistents va tenir lloc al mateix Club de Golf i a les postres es
van repartir tots els trofeus de la
passada temporada i d’aquesta fins
al moment.
A la cloenda de la Festa es va
retre homenatge al jugador format
a la nostra Territorial i actual Cam-

Jordi Serra, del Figueres, subcampió de ràpides.

Albert Badosa, subcampió veterà.
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III Memorial Josep Lorente
Orelvis Pérez sorprèn a tothom i s'imposa en el torneig de Sant Boi
El jugador nacionalitzat Orelvis Pérez ha trencat els pronòstics i
ha vençut amb autoritat i sense perdre cap partida en la tercera
edició del Memorial Josep Lorente d'escacs actius, jugada el 17
de juny, i que enguany ha assolit un nou rècord de participació,
consolidant-se com a torneig del Circuit.

III Memorial Josep
Lorente
· 17 de juny de 2012
· categoria: b
· Participants: 139
· Guanyador: Orelvis Pérez
· Àrbitre principal: M. Navarro

Jordi Chalmeta

A

mb una participació de 139
escaquistes es va disputar
la tercera edició d’aquest
Memorial Josep Lorente. Aquesta
xifra de participació suposa un rècord per al torneig que ha crescut
un 40% respecte l’anterior edició,
cosa que, fins ara, és l’actiu amb
més participants del IX Circuit
Català d’Oberts Internacionals. Al
torneig han participat jugadors
d’11 països diferents amb la presència de 29 titulats internacionals.
Probablement les claus de l’èxit
d’enguany hagin estat que el torneig es va consolidant amb un esplèndid local de joc i té unes inscripcions assequibles pels temps de
crisi actuals.
Pel que fa als resultats esportius, el torneig ha estat molt disputat, arribant a la penúltima ronda

Orelvis Pérez, content amb el premi de campió del torneig de Sant Boi.

amb 7 jugadors empatats al davant.
A l’última ronda van arribar empatats al capdavant el MI d’origen
cubà Orelvis Pérez i el jove GM
peruà Jorge Cori, que venia de guanyar els dos actius anteriors del
Circuit. A l’última ronda, l’Orel-

Classificació final
1. Pérez, Orelvis
Montcada
2. Panelo, Marcelo
Sant Andreu
3. Cori, Jorge
PER
4. Cuartas, J. Alexánder Montcada
5. Hernández, Holden
CUB
6. Lorenzo, Lázaro
Llinars
7. Muñoz, Miguel
Terrassa
8. Jerez, Alfonso
Foment
9. González, Jorge A
Lleida
10. Cruz, Cristhian
Escola E. Bcn
fins a 139 jugadors.
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vis es va imposar amb comoditat,
contra Deysi Cori (casualment la
germana del seu rival pel títol).
Mentrestant, Jorge Cori no va poder superar al MI argentí Marcelo
Panelo que el va vèncer assolint
així el subcampionat i relegant el
Jorge Cori a la tercera plaça.
Destacar alguns resultats sorprenents de jugadors locals, com
per exemple la victòria a la primera ronda de José Manuel Lucas davant el MI danès Jakob Glud jugant a la quarta taula i en retransmissió. Justament a la segona ronda un altre jugador local, l’Òscar
Prats, feia saltar la sorpresa vencent al fort mestre FIDE cubà
Arian González.
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Rècord de participació
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IX Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2012

Del 25 de juny al 3
de juliol
Del 30 de juny al 8
de juliol

A SUP.
A
B
XIV OPEN DE TORREDEMBARRA
B
A SUP.
Del 4 al 12 de juliol XXXV OPEN INTERNACIONAL DE BARBERÀ
A SUP.
A
Del 13 al 21 de
XIV OBERT INTERNACIONAL SANT MARTÍ
A SUP.
juliol
Del 16 al 24 de
A
XVII OPEN INT. "CIUTAT DE BALAGUER"
juliol
C
B
Del 20 al 28 de
XXXVIII OPEN INT. "VILA DE SITGES"
A
juliol
Del 21 al 29 de
A SUP.
XXX OPEN INTERNACIONAL D'ANDORRA
juliol
A
a
VIII OPEN DE CERVELLÓ
29 de juliol
a sup.
b
XIII OBERT D'OLOT
29 de juliol
a
A
XXXVIII OBERT INT. CIUTAT DE BADALONA
De l'1 al 9 d'agost
A SUP.
C
XXII OBERT INT. LA POBLA DE LILLET
De l'1 al 9 d'agost
B
C
De l'9 al 16 d'agost XIII OBERT INT. DE FIGUERES "MIQUEL MAS"
B
a sup.
XII OBERT INT. ACTIUS VILA DE POBLENOU
11-12 d'agost
a
A SUP
XIV OPEN INTERNACIONAL DE SANTS,
Del 17 al 26 d'agost HOSTAFRANCS I LA BORDETA
A SUP.
b
XXXVIII OPEN INT. CIUTAT DE MANRESA
27 d'agost
b
B
Del 30 d'agost al 7
V OBERT INT. "CIUTAT DE SABADELL"
C
de setembre
b
X OBERT INT. "RIBERA D'EBRE-CN ASCÒ"
8 de setembre
a
b
X TORNEIG OBERT VILA DE SANTPEDOR
9 de setembre
b
a
DIADA DE L'11 DE SETEMBRE D'ESCACS ACTIUS
11 de setembre
b
XX OPEN INTERNACIONAL ACTIUS
a sup.
22-23 de setembre VALLFOGONA DE BALAGUER
a sup.
XX OPEN INT. CIUTAT DE MONTCADA
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Arturo Vidarte
687123114
Jordi Salvat
649 061 984
Víctor Pont
629386528
Pablo Castillo
676204833
Cosme Barrera
615842035
Francesc González
600923277
Oscar de la Riva
00376-347085
Juan Mª Santiago
936840402
Jordi Pagès
626035927
Manel Triquell
677109802
Josep Salvador
630625152
Jordi Serra
699848479
Joan Lorda
659529581
Cotxeres
932918701
Marcel Albets
658935395
Pere Reginaldo
681287254
Josep Terrones
696204203
Josep Mascaró
616477533
Pere Reginaldo
681287254
Imma Montoliu
649952482

openmontcada@hotmail.com
http://unioescacs.montcada.cat
jsalvat20@hotmail.com
escacstorre.litegrup.com
ajedrezbarbera@hotmail.com
www.ajedreznd.com
escacs@cesantmarti.com
www.cesantmarti.com
info@openbalaguer.org
www.openbalaguer.org
chessopensitges@casinoprado.cat
www.casinoprado.cat
open@escacsandorra.com
www.escacsandorra.com
opencervello8@gmail.com
escacscervello.wordpress.com/
escacsolot@escacsolot.cat
www.escacsolot.cat
cesantjosep@gmail.com
www.cesantjosep.com
josepsalvador@gmail.com
www.ajedreznd.com
claudiserra@gmail.com
www.escacsfigueres.com
macesa@eresmas.com
www.ateneucolon.org
toniayza@secretariat.cat
www.cotxeres.org/open/
club@escacscataloniaclub.net
pere@coralcolon.net
www.coralcolon.net
cemora@escacsmora.com
www.escacsmora.com
escacssantpedor@gmail.com
pere@coralcolon.net
www.coralcolon.net
cevallfo@tinet.org
www.vallfogona.com

