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Els catalans tornen a casa amb medalles
en els campionats d’Espanya Sub-18

El lleidatà Jordi Coll acaba
subcampió d’Espanya

Laura Martín, tercera en
categoria femenina
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Si fem una ullada als resultats dels campionats d’Espanya d’Edats que
s’han jugat aquest estiu, salten a la vista algunes coses. Entre les diverses possibilitats de medalles, per ser exactes, 36, entre or, plata i bronze,
masculí i femení, i en les diverses categories sub-8 a sub-18, els nostres
representants n’han aconseguit 7. Aquest resultat ha estat molt positiu
per als escacs femenins catalans, ja que 6 de les 7 medalles han estat
guanyades per les nostres jugadores. No podem dir el mateix dels nois,
només Jordi Coll ha pujat al podi, encara que cal tenir en compte que
algunes bones classificacions s’han perdut en el darrer moment, com les
de les categories sub-10 i sub-16.
Tenim un gran futur entre les noies, atenent a aquests resultats. I no
podem deixar de fixar-nos en algunes de les nostres participants en particular, sense desmerèixer les demés. Laura Martín, amb 14 anys, està
pujant com l’escuma en les competicions oficials, aquest estiu: or en el
campionat d’Espanya Infantil per Equips, plata en el Campionat d’Espanya Sub-14 i bronze en categoria sub-18. Sí, efectivament, una jugadora sub-14 aconsegueix acabar tercera en un campionat d’Espanya Sub18! Sens dubte que haurem d’estar pendent de la jugadora de Llinars.
Joana Ros, de la Colònia Güell, ha tornat a fer medalla en el Campionat d’Espanya Sub-8. Ja va fer l’or l’any passat, i enguany continua al
capdamunt. Gal·la Garcia-Castany, igual que la Laura Martín, també
porta un excel·lent estiu: or en el Campionat d’Espanya Infantil per
Equips, bronze en el Campionat Sub-14 i 11a en un Campionat d’Espanya Femení amb un munt de titulades internacionals.
Daniela Velasco, plata a sub-12, i Andrea Jausàs, plata a sub-10, completen el palmarès de medalles. A tot això, cal dir també que l'Elisabet
Ruiz va fer un Campionat Femení d'Espanya molt bo, acabant amb la
mateixa puntuació que la tercera classificada, i essent la primera classificada de les jugadores no titulades. Tenim corda per als propers anys,
almenys pel que fa a les noies!
Cal mirar endavant i continuar treballant per millorar els resultats, a
totes les categories i a tots els nivells.
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Campionat d’Espanya Individual Femení
Elisabet Ruiz a punt de fer medalla
Entre els dies 1 i 6 d’Agost s’ha disputat a l’hotel Scala de Padrón,
A Coruña, el Campionat d’Espanya Individual Femení, amb la
participació de tres representants catalanes: Gal·la GarcíaCastany, Elisabet Ruiz i Carla Marín. Les possibilitats d’aconseguir
medalla no eren massa altes, donat el nivell de les participants.
Així i tot, Elisabet Ruiz va fer un torneig molt bo, acabant amb la
mateixa puntuació que la tercera classificada, i essent la primera
classificada de les jugadores no titulades.
Carla Marín

L

a delegació catalana arribava a l’hotel de joc la tarda
abans del inici del torneig,
on coincidia amb els representants
sub-18 que havien finalitzat el
campionat aquell mateix matí.
Després de les felicitacions pertinents, tarda de tranquil·litat a l’espera de l’arribada de la resta de participants.
El torneig començà el dia 1 a la
tarda amb 31 participants i fins a
10 titulades. La bona posició al
rànquing va permetre a la Gal·la i
l’Eli passar tall la primera ronda i
sumar còmodament el primer punt.
Per la seva banda, la Carla es va
enfrontar a la madrilenya WMF
Maria Cerrato i no va poder puntuar. Pel que fa a les jugadores del
capdamunt del rànquing inicial,
l’única sorpresa va ser la derrota
de l’andalusa Amalia Aranaz davant la gallega Edda-Georgina
Beltran.
El segon dia ja trobàvem l’única ronda doble del torneig i, tenint
en compte les poques rondes de
que constava el torneig, seria crítica per veure les jugadores amb
opcions reals. Mal inici per a les
catalanes, que no van poder sumar

Yudaina Hernández, campiona d'Espanya.

Classificació final
1. Hernández, Yudania
2. Vega, Sabrina
3. Collado, Laura
4. Aranaz, Amalia
5. Gutiérrez, Paloma
6. Ruiz, Elisabet
7. Vega, Belinda
8. Perera, Mariela
9. García, Nieves
10. Pascual, Lucia
11. Garcia-Castany, Gal·la
...
22 Marín, Carla
fins a 31 jugadores.
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cap punt a la ronda matinal. Partides dures per a la Gal·la i l’Eli que
es batien amb les titulades Belinda Vega i Lucia Pascual, respectivament. La Carla tampoc va poder
estrenar el seu marcador particular, doncs el temps li va jugar una
mala passada en una posició on ja
semblava superior i li van acabar
cantant bandera. Entre les titulades,
només dues jugadores, Nieves
García i Graciela Redondo, van
cedir mig punt davant Maria del
Carmen Nieto i Edda Beltran, respectivament.
Molt millors resultats per la tarda per a les catalanes, que van sumar els tres punts possibles davant
les jugadores Sara García, Aranzazu Sánchez i Sandra Romero, respectivament. Pel capdamunt, taules ràpides entre les germanes Vega
a la primera taula i més disputades
entre les titulades Nieves García i
Paloma Gutiérrez. La victòria de
Yudania Hernández davant la madrilenya Lucía Pascual, la col·locava com a líder en solitari del
torneig, sent l’única capaç de sumar els tres punts sencers. Entre la
resta de titulades, destacava la derrota de María Cerrato enfront
Maria del Carmen Nieto, que estava firmant un bon inici de torneig.

Després de l’intens dia i sabent que
al matí següent tocava descans, algunes de les jugadores del torneig
junt amb alguns membres de
l’equip organitzatiu es van animar
a anar a sopar al poble per canviar
una mica d’aires.
Matí gris de descans i preparació a les habitacions i el hall de
l’hotel, on el wifi era l’estrella,
abans de disputar la quarta ronda,
que significava superar ja l’equador del torneig. Ronda dura per a
la Gal·la i l’Eli, que tot i disposar
de bones opcions no van poder
evitar les derrotes davant les titulades Amalia Aranaz i Laura Collado. Partida més tranquil·la per a
la Carla, que va derrotar còmodament Maria Concepción Acebal,
doncs aquesta es va deixar mat en
una. A les primeres taules, Yudania Hernández reafirmava el seu
bon joc al derrotar Sabrina Vega i
seguia com a líder en solitari. Només Belinda Vega seguia el seu ritme a mig punt després de la victòria enfront Graciela Redondo. Per
la seva banda, Paloma Gutiérrez i
Nieves Garcia no van poder passar de les taules enfront Maria del
Carmen Nieto i Mariela Perera.
Nit tranquil·la a l’hotel Scala i
per fi el primer àpat del torneig on

Carla Marín va acabar en 22a posició.

no es servia carn amb patates. Els
calamars a l’andalusa van rebre
una molt bona acceptació entre jugadores i acompanyants. Tot i això,
sembla que el grup de jugadores i
membres de l’organització que van
decidir anar a sopar al “pazo” de
prop de l’hotel van sopar encara
millor.
El peregrinatge

El dia tornava a despertar-se tapat
a Padrón, així que un petit grup va
decidir que era un dia perfecte per
estirar una mica les cames i van
decidir recórrer a peu els 21 km que
separen l’hotel de joc de la catedral de Santiago. Això si, després
de quatre hores d’excursió, la tornada es va fer en taxi.
La cinquena ronda va a tornar
a ser molt positiva per a les jugadores catalanes, que sumant totes
tres el punt sencer, es situaven amb
3 punts dels 5 possibles i opcions
en les últimes rondes. Victòria important de la Gal·la davant la WMF
María Cerrato i partides més còmodes per l’Eli i la Carla que es
van imposar a Oihana González i
Marta Martín, respectivament. A la
primera taula, Yudania Hernández
cedia el primer mig punt del torneig davant la canària Belinda
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Vega, mantenint tot i això el liderat en solitari. Amalia Aranaz i
Laura Collado completaven el grup
perseguidor amb 4 punts al derrotar Paloma Gutierrez i Lucia Pascual, respectivament.
S’aproximava el final del torneig i el menjador de l’hotel estava cada dia menys concorregut, tot
i que tornàvem a gaudir d’un bon
plat de peix. Era l’última nit amb
matí lliure al dia següent i la majoria de jugadores es va animar a
recórrer la curta distància que separava l’hotel de joc del pub ZipiZape per relaxar-se una mica.
L'anècdota

La sisena ronda va venir marcada
per a les catalanes per l’enfrontament entre la Carla i la Gal·la, que
deixaria una d’elles sense opcions
de lluitar pel podi. Tot i això, bona
ronda per a la delegació, doncs es
van sumar els dos punts possibles.
Bona partida de l’Eli que va derrotar l’andalusa Maria del Carmen
Nieto, que estava firmant un bon
torneig. I al duel català, victòria per
la Gal·la després d’una partida on
la Carla havia sacrificat peça per
tres peons i semblava que podria
lluitar pel final, però es va deixar
atrapar en xarxa de mat. A les pri-

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 4 agost 2011

Elisabet Ruiz va ser la millor catalana, amb el sisè lloc.

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 4 agost 2011
Gal·la Garcia-Castany, en edat sub-14, va acabar 11a en el Campionat d'Espanya Femení.

meres taules, nova victòria de la
gallega Yudania Hernández davant
Amalia Aranaz. Les taules al segon tauler entre Belinda Vega i
Laura Collado, després que aquesta
última no aprofités l’única opció
de guanyar un final de reis amb peó
de més però un tant complicat, feien que la gallega s’assegurés pràcticament la victòria al campionat,
doncs es situava amb 5,5 dels 6
possibles. El grup perseguidor amb
4,5 punts el conformaven a més de
Laura i Belinda, Sabrina Vega i
Nieves Vicente, al derrotar Graciela Redondo i Lucia Pascual, respectivament. Trobem en aquesta
última partida l’anècdota de la ronda. En un final de cavalls amb dos
peons de més per a l’aragonesa,
però molt apurada de temps, es van
començar a repetir els moviments
de rei fins que la madrilenya va reclamar les taules per repetició. Al
reproduir la partida es va veure
però, que tot i haver passat realment per la mateixa posició tres
vegades, en dues d’elles jugava el
negre, mentre en l’última jugava
el blanc i la reclamació de taules
no era per tant vàlida. Moltes jugadores no coneixien l’existència

d’aquesta condició per a la reclamació de taules, com la pròpia
Lucia, que a sobre es va veure penalitzada amb el increment de tres
minuts al rellotge de la seva rival;
temps suficient per a que trobés per
fi el camí a la victòria.
Última nit de tranquil·litat a
l’hotel, doncs al dia següent la ronda seria matinal. Després d’una estona de relax i distracció a la terrassa i el hall de l’hotel, totes les
jugadores van retirar-se a les respectives habitacions per poder preparar i descansar de cara a l’última ronda.
El desenllaç

A l'última ronda, les taules força
ràpides al primer tauler entre Laura Collado i Yudania Hernández
donaven a aquesta última el títol
de Campiona Femenina d’Espanya
2011. Segona posició per a la canària Sabrina Vega que en aquesta
darrera ronda es va imposar a Nieves García i tant sols va cedir una
derrota, contra la campiona, en tot
el torneig. Bronze per a la madrilenya Laura Collado que va firmar
també un molt bon torneig, perdent
només contra la segona classifica-
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da. I tancava el grup de premiades
l’actual campiona d’Espanya
Sub16 i Sub18 Amalia Aranaz, en
derrotar la canària Belinda Vega.
Bon torneig també de l’andalusa
que després de la derrota de la primera ronda ho va guanyar tot a
excepció de la partida davant la
campiona.
Pel que fa a les catalanes, última ronda amb sabor agredolç. Partides dures per a les tres representants davant les titulades Paloma
Gutiérrez, María Cerrato i Lucía
Pascual. Derrotes per bandera de
la Gal·la i la Carla, la primera després de lluitar durament un final de
cavalls que ja semblava inferior i
la segona en una posició més complicada que també semblava haver
espatllat ja en els destrets de temps.
La nota positiva la posà l’Eli en
derrotar en una molt bona partida
la WMF María Cerrato. La superioritat al flanc de dama li va permetre acabar guanyant tres peons,
suficients per anotar-se el punt sencer i finalitzar el torneig amb uns
més que meritoris 5 de 7, en sisena posició i empatada amb la tercera.
I d’aquesta manera finalitzava
un cop més el campionat d’Espanya femení. Després de la cloenda, el lliurament de premis i el dinar la majoria de participants van
començar a reprendre el camí a
casa. La delegació catalana encara
va tenir temps per fer una volta pel
poble i aprofitar l’última estona de
tranquil·litat a l’hotel abans d’emprendre el viatge de tornada. Viatge que preníem amb ganes de tornar a casa, però amb certa nostàlgia per l’experiència i els bons
moments viscuts i esperant que
l’any vinent es puguin tornar a repetir.

Campionat d'Espanya Sub-18
Jordi Coll queda sots
aura Martín acaba tercera en categoria femenina
sots-- campió i LLaura

La representació catalana en el campionat d’Espanya Sub-18 jugat
a Padrón, del 25 al 31 de juliol, va ser curta, però l’actuació va ser
prou satisfactòria. Tots quatre participants van aconseguir
almenys 5 punts i van poder lluitar per les medalles. Finalment,
Jordi Coll i Laura Martín van aconseguir pujar al podi.
Joan A. Pérez

C

atalunya ha vingut amb una
representació curta, però
amb moltes ganes de lluitar per tot. En Jordi Coll, en Quique Colón, en Marc Prujà i l’Erik
Martínez estan entre els 10 primers
del rànquing i la nostra fèmina,
Laura Martín, ve amb moltes ganes de demostrar que l’Elo no ho
és tot.
Després de les dues primeres
rondes les coses no poden anar
millor. Els nois han fet el ple de
punts que s’esperava d’ells, amb
alguna “meiga” que ens ha ajudat
en la segona partida d’en Marc, i
la Laura amb un punt i mig també
ha complert.
A la 3a ronda van tenir les primeres relliscadetes. Hi va haver un
curiós enfrontament entre Canàries i Catalunya, ja que els nostres
quatre joves van jugar amb quatre
canaris. La Laura va jugar contra
un madrileny i tenia ganes d’entrar en retransmissions. Finalment,
el matx amb les illes afortunades
es va decantar cap a Catalunya per
un 3 a 1, però l’Erik, després d’encarar molt bé la seva partida, va
cometre una errada i va acabar perdent la partida. També la Laura va
passar d’una situació millor a

Podi de campions sub-18, amb Jordi Coll i Laura Martín al centre, amb la samarreta grana.

Classificació final
1 Fernández, José Miguel
2 Coll, Jordi
3 Pardo, David
4 Ladron de Guevara, Paolo
5 Forcen, Daniel
6 Arribas, Ángel
7 Martínez, Erik
8 Alcaraz, Javier
9 Jordan, Miguel
10 Garro, Julen
...
12 Colon, Enrique
...
28 Prujà, Marc
...
41 Martín, Laura
fins a 119 jugadors.
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l’obertura a intercanviar malament
un parell de jugades (un Tc8 a la
jugada 18 va ser el moviment clau)
i perdre qualitat. Malgrat el desavantatge va lluitar durant 4½ hores fins que al final va perdre el
punt. Per altra banda, el Jordi, el
Quique i el Marc van resoldre les
seves partides amb relativa solvència.
L’endemà es van jugar dues
rondes. Les possibilitats de fer
medalla encara estaven intactes. El
pal més dur se’l va endur en Marc
que no va poder puntuar, malgrat
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que no havia jugat malament, petites errades a la primera davant un
dels favorits, en David Pardo, i una
més grossa a la segona, van fer que
fos el seu dia negre. Un altre que
va tenir el dia despistat va ser
l’Erik, que va remuntar la primera
partida, i a la tarda una triple repetició de jugades li va servir per salvar el mat en tres que li venia a
sobre. Al final un punt i mig, però
sensacions estranyes.
La Laura es va deixar empatar
una partida que tenia guanyada el
matí, on els regals s’havien intercanviat, però a la tarda va fer una
bona partida. També va aconseguir
un punt i mig, i amb 3 de 5 mantenia totes les seves expectatives en
la classificació femenina.
En Jordi i en Quique només van
aconseguir un punt dels dos, però
el seu joc era molt bo. Tots dos
podrien haver aconseguit més, i en
Quique, amb un gran sacrifici no
va saber rematar la seva partida
contra l’1 del rànquing, l’Ángel
Arribas. Crec que aquests dos nois
tenen ganes de fer quelcom gran.
La 6a ronda podia haver estat
espectacular per als nostres interessos si el Jordi i la Laura haguessin
guanyat les seves partides, a les
que van arribar amb un peó d’avantatge però que es van quedar en
taules. Quique, Marc i Erik van
guanyar les seves partides amb
prou solvència, malgrat que Quique va decidir que la variant escollida, almenys durant una temporada, no la tornarà a fer servir.
Atenent als resultats que estan
succeint al campionat, tots els nostres esportistes aquestes altures tenien obertes les seves possibilitats.
La jornada 7a va tenir tots els
sabors. Les grans victòries d’en
Jordi i l’Erik, es van veure com-

Podi sub-18 femení, amb Mariela Perera (Andalusia), Laura Martín (Catalunya), Laura
Collado (Madrid), Sara García (Canàries) i Amalia Aranaz (Andalusia), d'esquerra a dreta.

pensades per les derrotes d’en Quique i la Laura. En Marc va fer taules.
En Jordi fa un bon sacrifici,
però no acabà d’escollir el camí
correcte, ...i el seu rival tampoc, i
guanyà una gran partida. L’Erik
superà amb un joc efectiu i precís
el seu rival. Tenia totes les opcions obertes, i a la penúltima ronda
jugaria al tercer tauler.
En Quique va perdre la seva
partida. Desprès d’un gran plantejament i haver quedat bé, un moviment de la torre equivocada a la
columna “e” li va fer perdre opcions de victòria, però un error posterior (el temps se li tira a sobre i
no l’ajuda en aquestes posicions
delicades) li va fer perdre la partida. Amb 5 punts i un bon desempat, encara podia lluitar per tot.
La partida d’en Marc es va
mantenir igualada, i al final encara va haver de ser precís per treure
taules. El podi ja li quedaria lluny,
però encara podia acabar el campionat en una bona posició.
La pèrdua de la partida de la
Laura entrava dins les possibilitats,
però potser esperàvem que li po-
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gués donar més guerra al seu rival. És clar que aquesta no va ser
la partida de la Laura, i així ho va
reconèixer ella, però continuava
tenint el camí obert a qualsevol
possibilitat i la il·lusió intacta.
Per últim, comentar-vos que les
tertúlies dels dinars encara estaven
centrades en els “dibuixos animats”, dels actuals i dels d’abans,
i resultà agradable i sorprenent
descobrir que algun dels nostres
nois/nens encara se sabien tots els
noms dels “Pokemons” (hi ha més
de 200) o els xuts i parades de “Oliver i Benji”, i algun que altra “carca” recordava “MazingerZ” o els
“Barrufets”
La jornada 8 va ser prou bona,
amb un bon sabor de boca, ...però
amb algun pebrot picant.
En Jordi tornà a guanyar, desplegant un joc molt ambiciós, i
l’endemà tindria el podi i el campionat a mà. Se’l veia molt relaxat
i content. Les coses li estan sortint
bé.
En Quique recuperà les bones
sensacions i guanyà ràpid. A la
darrera ronda també tindria les seves oportunitats per optar al podi,

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 4 agost 2011

Érik Martínez, 7è classificat.

Enrique Colón, 11è, millora l'actuació de
l'any passat, quan va quedar 42è.

Marc Prujà no va fer el seu millor torneig.

encara que dependria dels desempats.
L’Erik va perdre la seva partida, on va optar per una variant
massa simplificadora pensant que
quedaria millor. Va perdre les opcions a podi, però quedà el 10è
classificat, amb molt bon desempat i optant a una gran classificació en el seu primer any de sub18.
La Laura, fent uns escacs molt
sòlids (només en una partida la van
superar en el seu joc), no va poder
guanyar una posició amb qualitat
de més i que va acabar tornant per
veure si enganxava al seu rival. No
va ser així, i només va poder treure taules. Això li va fer perdre moltes opcions de podi, però a la darrera ronda lluitaria amb una rival
directa per millorar la seva classificació, i el podi, si aconseguia la
victòria, ja no dependria d’ella.
En Marc es va enredar amb temes tàctics amb la WFM andalusa
Amalia Amaraz, i pràcticament li
va donar el campionat d’Espanya
femení d’aquesta categoria. És clar
que aquest últim campionat d’edats
en el que participa no ha estat el

seu campionat. A l’última ronda
havia de guanyar la jugadora femenina contra qui li havia tocat per
donar alguna opció a la Laura. Va
dir que complirà.
Es presentava un dia llarg, ... de
preparació, ... de calmar les tensions, ... de gestionar les emocions;
però aquí estàvem lluitant pels podis. En aquests campionats d’Espanya hem perdut dos podis pràcticament a la butxaca, a les categories sub-10 i sub-16.
Darrera ronda. Dues medalles!!
Jordi Coll guanyà una plata i Laura Martín se’n porta la tercera plaça femenina. Bona última jornada,
amb el famós pebrotet picant que
sempre ens apareixia. Jordi guanyà
una gran partida, i assolir un subcampionat amb sabor a or, però que
no li va ser suficient per guanyar
el campionat, que va aconseguir
l’andalús José Miguel Fernández.
I en Quique tornà a plantejar una
bona partida, però el temps se’l
torna a menjar i unes imprecisions
li fan perdre el petit avantatge que
havia aconseguit amb negres, per
acabar perdent la partida i el 3r lloc
de la classificació que va anar a

mans del seu rival, en David Pardo.
L’Erik guanyà la seva partida i
acabà en una excel·lent 7a posició
en el seu primer any de sub-18. Jo
crec que ell encara volia més, ja
que li hagués agradat tenir l’opció
de lluitar per les medalles, però va
fer un molt bon campionat i de segur que l’any que ve ho millorarà.
I Laura, la nostra amazona sub14, què més li podem demanar?
Ella considera que li va faltar una
mica de “punch” per rematar partides que li eren favorables; però
si fent un campionat “normalet”
assoleix el 3r lloc femení, què obtindrem d’ella el dia que li vagi bé?
Cal remarcar que aquesta categoria no va ser el campionat de les
noies, ja que entre les 10 primeres
noies classificades, només dues
d’elles van pujar el seu Elo.
Per últim, en Marc, que ja havíem comentat que no havia estat
aquest el seu campionat, a l’última ronda va posar tots els seus sentits per guanyar la noia amb 4,5
punts que li havia tocat i així ajudar la Laura a aconseguir la seva
medalla.
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Campionat d'Espanya Sub-16
Els catalans tornen a casa sense medalles
Del 18 al 24 de juliol s’ha disputat a Padrón (A Coruña) l’edició
d’enguany del Campionat d’Espanya d’Edats en categoria sub-16.
Tot i que la delegació catalana no ha fet cap podi, els nostres
jugadors van estar lluitant fins al darrer moment per aconseguir
medalles. Finalment, el madrileny David Antón es va adjudicar el
campionat amb un punt i mig d’avantatge.
Beatriu Alfonso

E

l MF madrileny David Antón només va cedir unes
taules a la tercera ronda,
guanyant totes les altres partides i
proclamant-se amb antelació campió d'Espanya, seguit de l'aragonès
David Quintín i d'un altre madrileny, Javier Fernández. En noies,
l'andalusa, Amalia Aranaz, amb 6,5
punts, ha estat la vencedora, acompanyada al podi per altres dues
WMF, la madrilenya María Cerrato i la valenciana Irene Nicolás, jugadora sub-14.
Pel que fa a l'expedició catalana, tant les noies, amb l´Andrea
Norte, com els nois, amb el Marc
Sánchez i el Ferran González, van
tenir opcions de pujar al podi. Finalment no va poder ser, el Marc
Sánchez i l’Andrea Norte van perdre la darrera ronda i el Ferran
González no va poder passar de les
taules. L’any que ve tornarem a
intentar-ho.
El comportament dels nois i
noies de l’expedició ha estat molt
bo durant tot el campionat. Cal destacar en el pla esportiu que tots els
jugadors i jugadores han fet com a
mínim 4 punts de 9 possibles. En
una expedició de 15 jugadors és un
senyal del bon nivell de tots.
En resum es pot dir que ha estat un bon torneig, on tothom s´ha

David Antón no va tenir rival en el Campionat d'Espanya Sub-16.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
...
13.
...
21.
...
30.
31.
...

Antón, David
Quintín, Alberto
Fernández, Javier
Santos, Jaime
Pardo, David
Alcaraz, Javier
Martín, Jesús
Acosta, Juan Manuel
Navarrete, Samuel
Aranaz, Amalia
González, Ferran

MAD
ARA
MAD
AST
VAL
VAL
MAD
CAN
VAL
AND
CAT

8,5
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Sánchez, Marc

CAT 6

Rojano, Carlos

CAT 6

Díaz, Carles
Tallo, Imar

CAT 5,5
CAT 5,5
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33. Jareno, Aleix
...
35. Bals, Jordi
...
41. Pinsach, Alexandre
...
44. Norte, Andrea
...
47. Castillo, Eloi
48. Delisau, Oriol
...
65. Ruiz, Elisabet
66. Cano, Gerard
...
70. Sierra, Miquel
...
77. Balagué, Marc
fins a 131 jugadors.

CAT 5,5
CAT 5,5
CAT 5
CAT 5
CAT 5
CAT 5
CAT 4,5
CAT 4,5
CAT 4,5
CAT 4

Elisabet Ruiz participava per primer cop
en la competició Sub-16.

Andrea Norte va estar a punt d'aconseguir
medalla a l'últim moment.

esforçat per jugar bé. Els pares han
estat implicats i formant part d´una
expedició molt maca. Tot un plaer!
Ferran González: ha estat el
jugador que més punts ha fet, 6,5
de 9. S´ha quedat molt a prop de
fer medalla. El seu joc segur i amb
poques errades l´ha portat a fer un
torneig excel·lent.
Marc Sánchez: ha fet finalment 6 punts de 9 possibles. Si
guanyava la darrera ronda, feia
pòdium, un error en l’obertura el
va deixar sense joc i tot i que va
buscar-ho tot no va poder puntuar.
Sempre ha estat lluitant per a podi

i demostra ser la gran aposta dels
escacs catalans.
Carlos Rojano: ha estat a l’alçada del torneig amb 6 de 9 jugant
per dalt. Ha perdut tres partides
amb jugadors amb bastant més Elo
que ell. El fet que jugués amb negres contra els més forts el va perjudicar bastant. L´any que ve repeteix categoria.
Aleix Jareño: molt segur en les
seves partides, lluitant de valent,
sobretot a l’última ronda per intentar guanyar a la Mestre FIDE, Aranaz. Els seus 5,5 punts finals amb
només 2 derrotes demostren el seu
bon nivell de joc.

Carles Díaz: ha estat també
molt segur tot el torneig, només ha
perdut una partida. Va tancar la sala
l’últim dia, quan jugava amb en
Jordi Bals. Va aconseguir 5,5 punts
de 9.
Imar Talló: no ha estat el seu
millor torneig. Fa dos anys va quedar subcampió. Aquest any va perdre dues partides que el van enfonsar, però de ben segur que amb el
seu nivell torna a estar als llocs
capdavanters en properes edicions
(finalitzà amb 5,5 punts).
Jordi Bals: va començar malament, fins i tot tenia ganes de retirar-se del torneig,, però va acabar

Marc Sánchez, a la dreta, fent el primer moviment, va ser el segon millor català.
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L'11è classificat, Ferran González, va
obtenir la millor classificació dels catalans.
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L'andalusa Amalia Aranaz va quedar
campiona d'Espanya Sub-16.
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Bona actuació de Carlos Rojano, i bon culé.

Jordi Bals va fer una bona remuntada.

Àlex Pinsach va tenir opcions de medalla.

bé, amb 5,5 de 9. Li manca una
mica de control de les seves emocions.
Eloi Castillo: va acabar jugant
en els primers taulers de la competició, amb la mala sort que li va
tocar en Carlos Rojano a l'última i
va perdre. Va jugat un torneig molt
seriós, fent bones partides i perdent
amb jugadors teòricament més
forts que ell. Punts finals: 5 de 9.
Àlex Pinsach: 5 de 9 i la sensació que està pujant dia a dia el
seu nivell: Molt seriós a les seves
partides, lluitant amb tothom fins
al final. Es va posar amb 5 punts
de 7, amb opcions de quedar molt

bé. Llàstima que va perdre les dues
últimes amb rivals més forts que
ell. En definitiva, un bon jugador i
un bon torneig.
Andrea Norte: es va jugar la
medalla a l’última partida, amb un
rival conegut, fort, i ho va intentar, però per un error, va quedar
molt passiva a l´obertura i no la van
deixar respirar. És una noia molt
competitiva, de ben segur que lluitarà per medalla l´any que ve. Ha
fet 5 de 9 perdent tres partides. Premi de 5a noia classificada.
Oriol Delisau: va començar
malament el campionat, amb 1,5
de 4, però finalment es va saber

refer i va acabar amb 5 de 9. Molt
lluitador.
Eli Ruiz: va fer 4,5 punts. És
una jugadora de primer any, això
vol dir, que si arregla els seus destrets de temps que li fan perdre
punts, l´any que ve serà clara opció a medalla. Aconsegueix bones
posicions, però després les juga
amb un minut o menys i això li fa
perdre algunes partides.
Gerard Cano: 4,5 punts de 9.
Era la primera vegada que participava. La pèrdua a la tercera ronda
el va desmoralitzar una mica, però
la seva serietat jugant segur que li
farà fer millors actuacions en el
futur.
Miquel Sierra: molt seriós,
llàstima que el començar malament
no el deixés jugar com ell sap. Tocat de moral, li va costar molt fer
cada punt, tot i així va estar lluitant a cada partida.
Marc Balagué: aquest no ha
estat el seu torneig, ha tingut errors greus per falta de concentració i això li ha costat desmoralització i perdre més punts del compte (derrotes a les rondes 6, 7 i 8).
Hauria de controlar més el seu estat d’ànim.

Aleix Jareño, a la dreta, va mostrar un joc molt sòlid.
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XXIX Open Internacional d’Andorra

Amb el mateix nombre exacte de participants que l’edició anterior,
però amb un nivell no tan alt ,amb menys titulats internacionals,
l’Open d’Andorra va viure la XXIX edició que va ser favorable al
GM búlgar Kiril Georgiev ,després de comandar la classificació
durant tot el torneig. Marc Narciso va aconseguir fer podi després
d’aplicar el desempat.
XXIX Open Internacional
d’Andorra
· del 16 al 24 de juliol
· categoria: A sup.
· Participants: 10
· Guanyador: Kiril Georgiev
· Àrbitre principal: J. Escribano

CE GEVA-Andorra

S

i donem una ullada a les classificacions finals dels torneigs del Circuit, es fa estrany veure jugadors catalans, ja no
fent podi sinó acabant entre els 10
primers. Marc Narciso, a les files
del Montcada, ha aconseguit el
bronze en aquesta darrera edició
del fort torneig andorrà, per darrera del jugador de la Federació Valenciana, Julen Luis Arizmendi i de
Kiril Georgiev.
El GM búlgar va dominar el torneig des del principi, entaulant amb
Narciso a la ronda 6, quan duia 5
de 5, i a les dues darreres rondes.
Precisament, la darrera ronda que
li donava el triomf va entaular amb
José Carlos Ibarra, que necessitava la victòria per aconseguir norma de GM, en una posició prou
igualada, plena de peces i amb només 20 moviments. En alguns torneigs s’estan començant a prohibir les taules ràpides entre mestres.

El GM Kiril georgiev va fer valer el número un del rànquing i es va imposar a Andorra.

Classificació final
1. Georgiev Kiril
2. Arizmendi, Julen Luis
3. Narciso, Marc
4. Iturrizaga, Eduardo
5. Zoler, Dan
6. Damljanovic, Branko
7. Almeida, Omar
8. Riff, Jean-Noel
9. Kogan, Artur
10. Ibarra, José Carlos
fins a 150 jugadors.
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BUL
ESP
Mon
VEN
ISR
SRB
CUB
FRA
ISR
ESP

7,5
7
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5

Qui si que va aconseguir la tercera norma de GM va ser l’israelià
Dan Zoler, guanyador de l’edició
anterior, després d’entaular la darrera partida contra el seu compatriota Artur Kogan. A part de Dan
Zoler, ha obtingut norma de gran
mestre femenina la, també israeliana, Maya Porat, mentre que els
jugadors amb premis especials van
ser els següents:

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 4 agost 2011

Kiril Georgiev
Georgiev,, rei en el petit país
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Dan Zoler, campió de l'edició anterior.

Campió sub10: Guillaume Heiremans (BEL)
Campió sub12: José Manuel Nieves (ESP)
Campió sub14: José María
Sánchez (ESP)
Campió veterà Mikhail Archangelsky (RUS)
Premis especials per trams:
Tram 1700-1849: Judith Hendrix
(HOL)
Tram 1850-1999: Maarten-Jan
Oosterman (HOL)
Tram 2000-2149: Bert Feys (BEL)
Tram 2150-2299: Evgeni Karasik
(ISR)
Els premis de bellesa a la millor partida del torneig i les dues
mencions especials van ser per a
les següents partides: menció especial a Fernando Peralta, per la
seva partida contra Arghyadip Das
i menció especial a Artur Kogan,
per la seva partida contra Joerg
Wegerle. El premi a la millor partida del torneig va ser per a Julen
Arizmendi, per la seva partida contra Venkatesh. Totes tres partides
estan publicades a continuació.

Trobareu fotos d'alta qualitat del torneig (i
amb el nom dels jugadors si passeu el
mouse sobre la foto) a
http://www.flickr.com/photos/feva/sets/
72157627207726390/

Marc Narciso, tercer classificat.

K
k

Venkatesh, M.

Arizmendi, J.
Fianchet de Rei [A07]
1.¤f3 d5 2.g3 ¤f6 3.¥g2 c6 4.d3
¥f5 5.¤bd2 e6 6.0–0 h6 7.£e1
¥e7 8.e4 ¥h7 9.¤e5 ¤bd7
10.¤xd7 ¤xd7 11.f4 0–0 12.g4
dxe4 13.dxe4 £a5 14.¢h1 ¦ad8
15.£g3 ¤c5 16.a3 ¦xd2 17.£e1
¦xg2 18.£xa5 ¥xe4 19.¦e1 b6
20.£b4 ¥d5 21.¦e5 ¤d3 22.¦xd5
¤xb4 23.axb4 ¦xc2 24.¦d2 ¦c4
25.b3 ¦c3 0–1

Julen Luis Arizmendi, subcampió.

22.¤b5 ¤c2 23.¢xc2 a6 24.¤d6
£xa3 25.¤xc8 £xa2+ 26.¢d3
£xb3+ 27.¢e2 £xc4+ 28.¢f3
¦xc8 29.¦c1 £d5+ 30.£e4 £b3+
31.£e3 £d5+ 32.£e4 £b3+
33.£e3 ¥c3 34.¦hd1 b5 35.¦d3
b4 36.¦cd1 f5 37.¦d5 e5 38.g4
£c2 39.¦1d3 ¦f8 40.gxf5 ¦xf5+
41.¢g3 ¥d4 42.¦3xd4 ¦g5+
43.¢h4 exd4 44.¦xd4 £f5 45.£e2
¦g1 46.f4 ¦h1+ 0–1

K
k

Kogan, A.

Peralta, F.
Defensa Caro-Kann [B19]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤d2 dxe4
4.¤xe4 ¥f5 5.¤g3 ¥g6 6.h4 h6
7.¤f3 e6 8.h5 ¥h7 9.¥d3 ¥xd3
10.£xd3 ¤f6 11.¥d2 ¥e7 12.0–0–
0 0–0 13.¢b1 c5 14.¤e4 cxd4
15.¤xf6+ ¥xf6 16.¥b4 ¦e8
17.¤xd4 ¤a6 18.¥a3 £b6 19.£e3
¤b4 20.c4 ¦ec8 21.b3 £a5

Wegerle, J.
Defensa Siciliana [B47]
1.e4 c5 2.¤c3 e6 3.¤f3 a6 4.¥e2
¤c6 5.d4 cxd4 6.¤xd4 £c7 7.0–0
¤f6 8.¢h1 ¤xd4 9.£xd4 ¥c5
10.£d3 b5 11.¥g5 ¥b7 12.f4 h6
13.¥h4 ¦c8 14.e5 ¤d5 15.¤xd5
¥xd5 16.£g3 g6 17.¥f6 ¦g8 18.a4
¥c4 19.¥xc4 bxc4 20.¦ad1 £c6
21.b3 ¥e7 22.f5 exf5 23.¦d6 £e4
24.¦fd1 ¦d8 25.£c3 g5 26.£b4 c3
27.¦xd7 ¥xf6 28.exf6 1–0

Maya Porat va fer norma de GM femenina.

El valencià José Ma. Sánchez, campió sub-12.

K
k

Das, A.
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XVI Obert Internacional "Ciutat de Balaguer"
Josep Oms aconsegueix una excel·lent quarta posició
Del 17 al 25 de juliol s'ha jugat l'Obert Ciutat de Balaguer, amb
una bona participació, similar a la de l’any passat. El rus Vladimir
Burmakin, cap de sèrie, ha fet valer el seu millor Elo i s’ha imposat
finalment després d’un triple empat en el capdavant de la
classificació.
XVI Obert Internacional
"Ciutat de Balaguer"
· del 17 al 25 de juliol
· categoria: A sup.
· Participants: 83
· Guanyador: Vladimir Burmakin
· Àrbitre principal: Enio Bello

CE Balaguer

D

el 17 al 25 de juliol s’ha
disputat en el local del
Casal de la Ciutat "Lapallavacara", amb la presència de 27
titulats internacionals i amb una
participació de 83 jugadors, la XVI
edició de l’Obert Ciutat de
Balaguer, dins del marc del Circuit
Català. Tot i la coincidència amb
dates amb el torneig andorrà, els
números, pel que fa a inscripcions
i nivell de participants ha estat prou
bo.
El torneig ha estat molt disputat i no hi ha hagut mai un clar candidat al triomf. Fins i tot, Josep
Oms, en acabar la quarta ronda liderava en solitari el torneig, però
la derrota davant de Vladimir Burmakin a la ronda següent li va treure moltes possibilitats. A la darrera ronda, no hi va haver lluita entre els primers jugadors, i les tres
primeres partides van fer taules
amb poques jugades. El desempat

Vladimir Burmakin, campió de l'Obert de Balaguer.

va afavorir el rus, que va quedar
per davant del cubà Aramis Álva-

Classificació final
1. Burmakin, Vladimir
2. Álvarez, Aramis
3. Moradiabadi, Elshan
4. Oms, Josep
5. Hernández, Holden
6. Guerra, José Ángel
7. Gómez, Camilo
8. Pozo, Sandro
9. Janev, Evgeni
10. Kovacevic, Slobodan
fins a 83 jugadors.
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RUS
CUB
IRAN
Eeb
CUB
CUB
CUB
CUB
BUL
SRB

7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6

rez i de l’iranià Elshan Moradiabadi. Finalment, el català Josep
Oms va aconseguir un meritori
quart lloc.
La GM femenina cubana Maritza Arribas va ser la primera en
fèmines. Josep Puig, de St. Boi de
Lluçanès, va guanyar el premi al
millor veterà. Pel que fa als més
petits, Ramon Monfa, del Vilanovenc, va ser el millor sub-16, Sergi
Fábrega, del Vallfogona, el millor
sub-14, i Alexis Valera, de l’equip
local, el campió sub-12.
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Vladimir Burmakin, campió a Balaguer
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XXXVII Open Internacional “Vila de Sitges”
Cinc jugadors empaten en primer lloc
El desempat afavoreix el GM serbi Stefan Djuric
Els darrers dies de juliol s’ha jugat la XXXVII edició de l’Open
“Vila de Sitges”, amb la participació de 151 jugadors repartits
entre els grups A i B. No hi ha hagut cap jugador que hagi estat
clar dominador del torneig, de manera que al final han arribat 5
jugadors amb 7 punts. El GM serbi Stefan Djuric ha estat
l’afortunat en el desempat, tot i perdre dues rondes abans amb
qui acabaria subcampió, el peruà Miguel Muñoz Pantoja.
XXXVII Open Internacional
“Vila de Sitges”
· del 22 al 30 de juliol
· categoria: A
· Participants: 151
· Guanyador: Stefan Djuric
· Àrbitre principal: JM Salvans

Dani Marcet

U

n any més s’ha jugat la
XXXVII edició de l’Open
Internacional d’Escacs
“Vila de Sitges”. Des del passat
divendres 22 de juliol i fins el dia
30, quan vàrem fer l’acte de lliurament i cloenda, més de 150 jugadors (una vintena més que la darrera edició) han lluitat de valent,
totes les tardes, a l'emblemàtica
Sala del Teatre del Casino Prado
Suburense per conquerir les places
d’honor.
Enguany un trenta per cent dels
participants, han vingut d’arreu del
món. Hi han hagut jugadors de diferents indrets: des d’Angola fins
l’Índia, passant pels països del centre i est d’Europa, sud i centre del
continent americà i països nòrdics.
Abans de començar la segona ronda es va guardar un minut de silenci en solidaritat amb les víctimes

Stefan Djuric, guanyador del torneig,
partia amb el número 15 en el rànquing.

de l’atemptat d’Oslo, els cinc noruecs que jugaven enguany el nostre torneig i també amb tots els habitants d’aquella nació.
Classificació final
1. Djuric, Stefan
2. Muñoz, Miguel
3. Barsov, Alexei
4. Asis, Hipòlit
5. Delgado, Hèctor
6. Bacallao, Yusnel
7. Karlsson, Lars
8. Cruz, Filemón
9. Oratovsky, Michael
10. Getz, Nicolai
fins a 82 jugadors.
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SER
PER
UZB
Barcelona
CUB
CUB
SUE
PER
ISR
NOR

7
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6

També van participar 10 jugadores femenines, dues d’elles mestres internacionals.
La Penya d’Escacs del Prado
(organitzadora del torneig) aportà
en aquesta edició una nombrosa representació, 16 jugadors.Al marge
d’en Karlsson, cal esmentar el MI
Enrique Fernández (13è amb 6
punts), el MI Josep Anton Lacasa
(18è amb 5,5 punts) i el també MI
Santi Beltrán (27è amb 5 punts).
Pel que fa al grup B, el podi ha
estat per a aquest jugadors:
1. Adrià Campos (SCC Sabadell)
2. Guim Olivé (Valls)
3. Robert Garnier (Jake)
En aquesta edició hi ha hagut
una sensible modificació de les
bases del torneig, com ha estat el
fet de dividir els jugadors en dos
grups, això ha fet el torneig encara
més interessant ja que el Grup B
ha tingut més motivació per assolir llocs de premis, i en el grup A
les sorpreses han sovintejat a l’emparellar els mestres, ja des de les
primeres rondes. Ha resultat una
fórmula enriquidora que mantindrem en properes edicions.
A partir de l’endemà mateix la
Penya d’escacs del Prado ha començat a treballar en el XXXVIII
Open.

VII Open Internacional de Cervelló

L’Open Internacional de Cervelló va celebrar la seva setena edició,
superant el nombre de participants d’edicions anteriors. El cubà
Holden Hernández va tenir un torneig molt similar al del segon
classificat, Filemón Cruz, fins al punt que van fer els mateixos
resultats ronda a ronda. Es va haver de recórrer al tercer
desempat per decidir el campió.
VII Open Internacional
de Cervelló
· 31 de juliol
· categoria: a sup.
· Participants: 117
· Guanyador: Holden Hernández
· Àrbitre principal: Enio Bello

Juan M. Santiago
Cervelló és un petit poble, a només 18 km de Barcelona, que està
situat en un entorn privilegiat de
mitja muntanya, envoltat de bosc.
Malgrat la seva grandària, aquesta
localitat celebra un dels actius més
importants del Circuit Català.
Malgrat estar immersos en una
crisi econòmica, que ens afecta a
tots, s’ha aconseguit mantenir l’import dels premis, encara que per a
això hagi hagut de suportar el Club
un dèficit a càrrec del seu pressupost ordinari. Es van repartir vinti-vuit premis econòmics, així com
diversos trofeus i medalles per a
tots els sub-16.
La competició es va desenvolupar amb esportivitat, sense que
hagués d’intervenir de mode especial l’equip d’àrbitres format per
Enio Bello, Cristina Bosch, Josep
Benítez i Beatriz Alfonso.
El GM cubà Holden Hernández
(2570), es va asseure en el primer

Important participació de joves talents, que van rebre els seus premis.

tauler i no el va abandonar fins al
final, classificant-se en primer lloc
per millor desempat, seguit del MI
peruà Filemón Cruz (2406) i el MI
gallec David Lariño (2495).
David Lariño va ser vençut en
la quarta ronda, quan portava 3 de
3, pel jove i talentós MC de Sant
Boi, Ramon Chalmeta (2281).
Classificació final
1. Hernández, Holden
CUB 7
2. Cruz, Filemón
PER 7
3. Lariño, David
Montcada 7
4. Djuric, Stefan
SRB 7
5. Barsov, Alexei
UZB 6,5
6. Cuartas, Jaime A.
COL 6,5
7. Pérez, Orelvis
Scc Sabadell 6
8. Ipatov, Alexander
Barberà 6
9. Karlsson, Lars
SWE 6
10. Panelo, Marcelo
ARG 6
fins a 117 jugadors.
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Això no el va espantar i va continuar guanyant totes les partides
fins a aconseguir els mateixos
punts que els dos primers classificats, sense fer cap taules.
Hi ha hagut una important concurrència de joves jugadors. Va
participar el recent campió de Catalunya sub-8, Arthur W. Harutian, que va aconseguir el 50% dels
punts; Jaume Ros, de la Colònia
Güell, 2n de Catalunya 2010, en
categoria sub-10; Carlos Rojano,
de la Colmena, 2n de Catalunya
sub-12 2008; Joana Ros, de la Colònia Güell, recent 3a classificada,
empatada amb el campió de Catalunya sub-8 que, quan s’escriu
aquesta crònica, està jugant els
campionats d'Europa Sub-8.
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Guanya el GM cubà Holden Hernández
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XII Obert Internacional “Ciutat d’Olot”
Mosk
alenk
o s'imposa a Olot
Moskalenk
alenko
Èxit de participació en el XII Obert Ciutat d’Olot d’escacs actiu,
jugat el 31 de juliol, amb 102 jugadors que han acabat el torneig.
Viktor Moskalenko ha complert el pronòstic i ha acabat imposantse de forma còmoda després d’una darrera victòria en la decisiva
partida contra Campos.
XII Obert Internacional
“Ciutat d’Olot”
· 31 de juliol
· categoria: b
· Participants: 102
· Guanyador: Viktor Moskalenko
· Àrbitre principal: M. Torrentà

Eduard Labián

L

a coincidència amb l’Obert
de Cervelló va fer pensar
que podríem sortir escaldats
amb una baixa participació, però,
vet aquí, ha estat el rècord històric
del torneig. Es podria dir que va
sortir tot rodó: la participació rècord, la competició al més alt nivell i el retrobament amb antics
participants de l’Obert “llarg” dels
anys vuitanta: Oms, Vehí (un jugador històric a Olot), González,
Muñoz.... i el temps, no va fer calor!
Pel que fa a la competició s’ha
de dir que ha estat un torneig competit i emocionant. Sense sorpreses a la primera ronda, tots els caps
de llista varen complir. A la segona ronda primera sorpresa, Muñoz
perd amb Sergi Díaz que saltava
de content pel resultat.
A la tercera ronda Oms veu com
Rodríguez Sorribes l’empata.
Campos perd amb l’Àlex Vidal
(quin crack!) i Vehí fa taules amb
Cordano. L’Albert Badosa de

Podi de guanyadors, amb González,
Moskalenko i Álvarez, d'esquerra a dreta.

l’Olot aconsegueix unes taules
contra el MC Albert Muratet que
li saben a victòria. La resta de jugadors de la part alta, no falla.
Quarta Ronda: l’Àlex Vidal
continua donant canya i es “carrega” al FM Alarcón. Moskalenko
líder i no afluixa.Cinquena ronda:
La Mònica Vilar sembla decidida
a ocupar un lloc important jugant
a casa. Aramís Álvarez frena Àlex
Vidal. En fí, un “rosco” pel de Santa Eugènia, però això continua...
Classificació final
1. Moskalenko, Viktor
2. Álvarez, Aramís
3. González, Jorge A
4. Delgado, Hèctor
5. Vehí, Víctor Manuel
6. Muñoz, Miguel
7. Campos, Javier B
8. Vidal, Àlex
9. Vilar, Mònica
10. Rojas, Luis
fins a 102 jugadors.
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UCR
CUB
COL
CUB
Eeb
PER
XIL
Seg
Olo
XIL

7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6

A la sisena ronda, Moskalenko
i Aramís Álvarez volen guanyar
però la posició no deixa lloc a floritures: dames, torres i el rei en
“calçotets” per allà enmig. L’escac
continu és l’única defensa. Taules
molt a pesar dels dos jugadors.
Campos venç Delgado i es postula
de nou com un candidat a la victòria, i Mònica Vilar no afluixa guanyant Jiménez Fraga. L’Àlex Vidal
continua la davallada i perd amb
Jorge González.
La setena ronda és la de la “calma”. Al cap de poc de començar
es veuen les primeres taules sense
lluita. No obstant aquesta ronda ens
va permetre veure un duel tot particular: Mònica Vilar perd davant
de la professionalitat de Javier
Campos.
I arriba la darrera i definitiva
ronda. Moskalenko que havia liderat tot el torneig, s’enfronta a Javier Campos. Encara no hi ha res
decidit. Campos comet un petit error en l’obertura que l’acabarà arrossegant la pèrdua de la partida.
Jorge González entaula amb Aramís Álvarez assegurant-se la tercera plaça, repetint podi a Olot.
Oms perd finalment amb Muñoz i
queda relegat a la dotzena posició.
Molt bon torneig dels olotins
Sergi Vinardell i Jord Triadú que
varen millorar el rànquing en força posicions.

XXXVII Open Int. "Ciutat de Badalona"

El GM indi Chandran Panchanathan s’ha proclamat campió del
XXXVII Open Internacional "Ciutat de Badalona" després de
superar en el Play-off final la resta de jugadors que es van
classificar. Amb 210 jugadors en total, la participació ha estat
millor que l’any passat. Filemón Cruz ha obtingut norma de GM.
XXXVII Open Internacional
"Ciutat de Badalona"
· de l'1 al 9 d'agost
· categoria: A sup.
· Participants: 210
· Guanyador: Ch Panchanathan
· Àrbitre principal: JM Salvans

Redacció

E

l torneig badaloní té la seva
particularitat. Per donar
opcions a aquells jugadors
que volen optar al títol, tot i haver
perdut alguna partida, s’estableix
un sistema de Play-off que resol els
primers classificats. En acabar la
ronda 6, els 8 primers jugadors passen a jugar un torneig a part, mentre que la resta continuen jugant
normal fins a la ronda 9. El Playoff consisteix en un sistema d’eliminatòries, on es classifica el jugador que guanya la partida. En cas
de taules, es torna a fer una altra
partida, a un ritme més ràpid, i així
fins que s’arriba al sistema Armagedon (blanc 6 minuts, negre 5
minuts, i en cas de taules guanya
el negre). És un sistema que també
evita l’especulació i les clàssiques
taules en pocs moviments.
Després de la sisena ronda havia 9 jugadors amb 5 punts, empatats, i Marc Narciso va ser l’únic
que, per desempat, no va poder
classificar-se per la fase final. Amb

El campió, M. Chandran Panchanathan, recull la pintura de Jordi Fernández Vila, que
cada any premia al guanyador del torneig.

L'indi Panchanathan, content pel triomf.

Classificació final
1. Panchanathan, Chandran
2. Bacallao, Yusnel
3. Ortiz, Isan Reynaldo
4. Cruz, Filemón
5. Iturrizaga, Eduardo
6. Volodin, Aleksandr
7. González,, Yuri
8. Hernández, Holden
9. Karlsson, Lars
10. Almeida, Omar
fins a 106 jugadors.
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IND
CUB
CUB
PER
VEN
EST
CUB
CUB
SUE
CUB

88
76
67
57
47
36
27
16
7
6,5

Imatge de la sala de joc.

la seva 11a posició final, va ser el
català millor classificat.
En el grup B, el polonès Michal
Kanarkiewicz va ser el guanyador,
seguit del també polonès Marcin
Krzywkowski i de Jordi Martín,
del Llavaneres.
Amb 48 titulats internacionals,
l’Open de Badalona ha estat un
dels torneigs més forts d’aquest
estiu.
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Victòria de l'indi Chandran P
anchanathan
Panchanathan
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XXI Obert Internacional La Pobla de Lillet
Fernando P
eralta, guanyador invicte
Peralta,
El torneig arriba, amb 100 jugadors, al seu nivell més alt
El GM argentí Fernando Peralta, número 1 del rànquing inicial, va
fer bons els pronòstics i va guanyar la vint-i-unena edició de
l'Obert Internacional La Pobla de Lillet. És de destacar el nombre
de participants, que amb 100 jugadors, aconseguí unes cotes que
no tenia des de 1997.
XXI Obert Internacional
La Pobla de Lillet
· del 2 al 10 d'agost
· categoria: B
· Participants: 100
· Guanyador: Fernando Peralta
· Àrbitre principal: Enio Bello

Alejandro Melchor

E

l nivell del torneig va ser
semblant al de passades edicions, si bé es va reduir lleugerament el nombre de convidats
fins a nou, aquests per titulació i
Elo eren més forts. La llista final
estava formada per 7 GM i 2 MI, a
més de 2 MF i 3 MC. El Torneig
va transcórrer amb normalitat. La
sala és un espai idoni per a la pràctica dels escacs, sense necessitat de
climatització ja que la temperatura mitjana al poble és de per si fresca, i el propi riu Llobregat, a uns
metres, deixa una lleu remor agradable quan s’aixeca el cap del tauler per uns instants.
La victòria de Peralta té doble
mèrit ja que va haver de jugar consecutivament amb adversaris més
difícils que els contrincants de la
resta de titulats, per exemple, Oms,
Korneev, Movsziszian i Ipatov.

Fernando Peralta, guanyador del torneig.

Contra Korneev ja va sortir amb
avantatge a l’inici del mig joc i
igualment contra el corretjós jugador armeni, vencent a tots dós.
Malgrat el seu avantatge en la clasClassificació final
1. Peralta, Fernando
2. Movsziszian, Karen
3. Álvarez P, Aramis
4. Korneev, Oleg
5. Oms, Josep
6. Panelo, Marcelo
7. Ipatov, Alexander
8. Capellades, Marc
9. Jover, Pau
10. Velicka, Petr
fins a 100 jugadors
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CUB
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Lle
ARG
Bab
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Pip
CZE

7,5
7
7
7
7
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6,5
6,5
6
6

sificació, va lluitar en la seva partida contra Ipatov, encara que finalment va acabar en taules. Només es va prendre un respir en la
penúltima ronda, en enfrontar-se
al, MI A. Gorbatov, amb qui va
entaular ràpidament, per aconseguir gairebé el torneig a falta d’una
ronda. Amb una performance de
2635 va aconseguir guanyar 6’5
punts d’Elo.
En segon lloc va acabar el GM
armeni afincat a Manresa, Karen
Movsziszian, fill «pròdig» del poble, i que per cert porta quinze edicions ininterrompudes jugant-lo.
Va ser el primer dels quatre jugadors que van acabar amb 7 punts,
si bé la seva performance va ser
una mica superior a la resta, ja que
va jugar amb adversaris de més
rating. Només va perdre amb Peralta, i gairebé va assegurar la segona posició en la penúltima partida amb una bona victòria posicional contra el campió del passat
any Petr Velicka. Comptabilitza,
doncs, el vuitè podi de les quinze
participacions que ha disputat.
En tercer lloc, però bastant afavorit en els emparellaments, va
acabar el GM cubà Aramis Álvarez. Així, encara pujant al podi, va
perdre sis punts d’Elo. Va guanyar
als qui havia de guanyar, jugadors

se a cinc titulats –quatre d’ells
GM– va aconseguir 2,5 punts, entaulant, per exemple, amb Oms i
el victoriós Peralta, i guanyant al
GM cubà Aramis Álvarez, com ja
s’ha dit amb el «suïcidi» de diversos peons. Així doncs, va aconseguir un molt meritori vuitè lloc.
Major és encara la sorpresa amb el
novè lloc del seu company de club
Pau Jover, jugador sub-20, que va
avançar en la classificació a un
GM, a un altre MI i a dos MF. Amb
els seus modestíssims 1712 Elo
FIDE va començar tímidament
amb dues taules, això sí amb jugadors superiors a ell, però després
va començar a encadenar victòries
contra jugadors molt més forts i
malgrat les dues lògiques derrotes
contra GM, va fer una performance
de 2273 i un guany de 73 punts
FIDE, la qual cosa com pot comprovar-se és una barbaritat. Completant el desè lloc, va acabar el
campió del passat any, el simpàtic
GM P.Velicka que encara no jugant
malament va fer massa taules, quatre, per una sola derrota.
En resum, la tònica ha estat la
forta competència, especialment
entre els titulats que han assolit els
primers llocs. El premi per equips
va ser un cop més per al jove equip
barceloní del Peona i Peó, encara
que empatats a punts amb una representació madrilenya. En la cloenda, l’alcalde va felicitar als molts
jugadors-turistes vinguts d’altres
comunitats, i que aquest any va
aconseguir sobretot el seu màxim
apogeu amb visitants d’Aragó i de
la Comunitat de Madrid, i es va
comprometre a donar una petita
injecció econòmica per a l’any pròxim. Entre les activitats complementàries, es va intentar disputar
la tradicional sessió de partides si-
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multànies nocturnes, però la pluja
va fer acte de presència cap a la
seva meitat i el MI Mauricio Panelo les va suplir al dia següent per
una classe d’escacs per als més
petits. Així mateix, es va desenvolupar la posada en escena de la XI
Partida Vivent que va enfrontar
aquest any a l’exèrcit del Baró de
Mataplana contra les hosts dels
genovesos, allà per terres de Sardenya i que emulava una partida
entre Thal i Keres de 1959. La iniciativa, jugada sobre el tauler de
marbre permanent que hi ha sobre
la Plaça de l’Ajuntament, es va
omplir un cop més i fins i tot per
primera vegada va ser enregistrat i
inclòs en l’apartat del Telenotícies
Comarques de TV3 del dia següent. Per la seva originalitat, bellesa i espectacularitat, l’interès de
la població és constant cada any,
també als dies previs i molts habitants del poble, vestits per a l’ocasió, es reuneixen per admirar
aquest magnífic espectacle nocturn.

Clàssica representació de la partida
d'Escacs Vivents de la Pobla de Lillet.

Aquest clàssic estiuenc s’ha
consolidat al llarg dels anys entre
el prestigi i la popularitat gràcies
tant a la predisposició de l’Ajuntament com al compromís i la implicació de tots els col·laboradors
per exercir de grans amfitrions dels
participants. Així doncs, fins a
l’any que ve!
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bastant inferiors en rànquing, va
empatar amb els dos titulats als que
es va enfrontar, però la seva classificació es va truncar en la ronda
cinc en fer-se literalment el «harakiri» amb el MC Marc Capellades
en un Gambit Evans a qui li «va
regalar» fins a tres peons per un
inexistent atac, lògicament per acabar perdent.
El GM rus Korneev va merèixer potser aquest tercer lloc ja que
es va enfrontar a rivals de major
envergadura que el jugador cubà,
però al final va acabar un lloc darrere d’ell per capricis del desempat. El seu corretjós joc li va valer
diverses victòries, va perdre únicament amb Peralta, merescudament, i només li van poder entaular Movsziszian i el MF egarenc
Emili Simón, aquest fins i tot es
va endur les alabances del rus pel
bon plantejament de la partida.
De la resta de jugadors, el lleidatà
Josep Oms va acabar cinquè, també quelcom afavorit pels emparellaments, i només va perdre amb
el vencedor. L’argentí Marcelo
Panelo va quedar content amb la
seva sisena posició ja que va avançar dos llocs la seva posició inicial, i va fer una excel·lent partida
contra Ipatov. El jugador del
Barberà A. Ipatov venia de jugar
diversos torneigs seguits i ell mateix es va donar per satisfet amb la
setena posició final, sobretot si tenim en compte que va ser, junt amb
Peralta, l’únic jugador imbatut i
havent hagut de batallar contra més
titulats que els seus predecessors.
A més a més, va haver de barallarse la penúltima ronda en la partida
més maratoniana del torneig.
La gran sorpresa d’aquesta edició va ser el MC del Peona i Peó
Marc Capellades que, enfrontant-
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Partides del Circuit Català
K
k

Pozo, S.

Oms, J.
Defensa Nimzoíndia [E53]
XIII Open Torredembarra
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤c3 ¥b4 4.e3
El meu rival és un jugador ´clàssic´ i normalment juga la variant
Rubinstein contra la Defensa Nimzoíndia. Durant el matí previ a la
partida, vaig pensar que podria ser
un bon moment per jugar la solida
variant Karpov.
4...0–0 5.¥d3 c5 6.¤f3 d5 7.0–0
cxd4 8.exd4 dxc4 9.¥xc4 b6
Ara estem de ple en la Variant
Karpov, en aquesta posició s´hi pot
entrar via Caro-Kann, Nimzoíndia,
Anglesa...
10.¥g5 ¥b7 11.¦e1 ¤bd7 12.¦c1
¦c8 13.£b3

Aquesta jugada es va fer famosa
després d´una gran Victoria de
Vladimir Kramnik davant Gary
Kasparov en el matx de Londres
de l´any 2000.
13...¥xc3
13...¥e7 14.¥xf6 ¤xf6 15.¥xe6
fxe6 16.£xe6+ ¢h8 17.£xe7 ¥xf3
18.gxf3 £xd4 19.¤b5 £xb2
20.¦xc8 ¦xc8 21.¤d6 ¦b8
22.¤f7+ ¢g8 23.£e6 ¦f8
24.¤d8+ ¢h8 25.£e7 1–0
Kramnik,V -Kasparov,G /London
2000/CBM 079.
14.¦xc3 h6 15.¥h4 £e8

Aquesta posició l´havia preparat
durant les hores abans de la partida. Vaig pensar que era raonable i que pel meu estil em sentiria
força còmode. La idea és jugar
...¥d5 per canviar els alfils. 16.¤d2
Una alternativa a la textual
era16.¤e5 ¤xe5 17.dxe5 ¤e4
18.¥b5 ¦xc3 19.bxc3 £a8 20.f3
¤c5 21.£b4 ¥a6 22.¥xa6 ¤xa6
23.£b5 £c8 24.a4 ¤c7 25.£b3
£d7 26.¦d1 £c6 27.¥f2 ¤d5
28.c4 ¤e7 29.¦d6 £c7 30.£b5
¦c8 31.c5 ¤d5 32.¦d7 £xe5
33.¦xa7 ¤f4 34.g3 ¤h3+ 35.¢g2
¤xf2 36.cxb6 ¦c5 37.£b1 ¤d3
38.¦a8+ ¢h7 39.£xd3+ g6
40.£d2 ¦d5 41.£f2 £c3 42.b7
¦d2 43.b8£ ¦xf2+ 44.¢xf2 £d2+
45.¢g1 £e1+ 46.¢g2 £e2+
47.¢g1 1/2–1/2 Pelletier,Y Bologan,V /Pamplona 2003/CBM
099
16...¤d5
16...¥d5 no m´agradava aquesta,
per 17.£a4 ¥xc4 (17...a5 18.¥b5²)
18.¤xc4 £d8 19.£a6²
17.¦cc1
Evidentment vaig pensar 17.¤e4,
però em va semblar que el negre
estava bé després de 17...¤xc3
18.¤d6 ¦xc4 19.¤xe8 ¤e2+
20.¢h1 ¦xd4³ (20...¥d5 21.¤d6
¦xd4 22.£e3 ¦xh4 23.£xe2
¥xa2= 24.¦c1 ¥d5=); interessant
era 17.¦g3 ¤e7 18.¥d3 (18.¥xe6?
¤f5–+) 18...¥d5 19.£d1i el blanc
té lleuger avantatge.
17...¤7f6 18.¤f3 £e7
Aquesta jugada és poc precisa,
tenia la idea de jugar £b4 i intentar canviar les dames. És evident
que en aquesta posició del peó
aïllat a les negres els convé canviar el màxim nombre de peces
possible.
18...£d8! Aquest ordre era molt
millor que el textual, ja que amenaça d4, ara no seria bona 19.¤e5
¤f4³
19.¤e5 £d6
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Amb idea de desclavar el cavall de
f6 i jugar ¤f4 en algun moment.
19...g5 20.¥g3 ¤h5= 21.a3 ¢g7=
22.£d1 ¤xg3 23.hxg3 ¤f6
20.a3 a6
Com he dit anteriorment a les negres els interessa canviar el màxim nombre de peces possible.
Ara la idea és jugar b5 i així poder
canviar les torres.
21.¦cd1
Evidentment, el blanc vol evitar
que les negres puguin canviar les
torres, i busca seguir amb el pla
¥d3-¥b1, £d3
21...b5 22.¥d3!?
22.¥f1!
22...¤f4 23.¥xf6
23.¥f1
23...gxf6

No vaig veure la intermèdia
23...¥d5!, es curiós que el meu rival tampoc la va percebre. Després, en posar la partida al mòdul
d´anàlisi vaig veure que havia perdut una bona oportunitat d´intentar
guanyar aquesta partida: 24.¥c4
(24.£b4 £xb4 25.axb4 gxf6
26.¤d7 ¤xg2 27.¤xf6+ ¢g7)
24...bxc4 25.£e3 (25.£g3? ¤h5–
+) 25...¤h5 (25...gxf6 26.£xf4)
26.¥h4 g5 27.¥g3 (27.¥xg5 hxg5
28.£xg5+ ¤g7 29.¤g4 f5
30.¤h6+ ¢h7³)
27...¤xg3
28.hxg3 ¢g7³ i crec que la posició del negre és preferible. L´alfil

25...£d5!
Aquesta és la clau de la defensa
negra.
26.£g3+ ¤g6 27.¦g4
Ara el blanc ha de buscar l´escac
continu, en cas contrari correria
perill de quedar-se en una posició inferior.
27.¤xg6
£xe4
28.¤xf8+
(28.¤e7+ ¢h7 29.¤xc8 ¦xc8³)
28...¢xf8³; 27.¤g4 ¢g7³; 27.£f3
fxe5 28.dxe5 ¦fd8–+
27...fxe5
28.¦xg6+
fxg6
29.£xg6+ ¢h8 30.£xh6+ ¢g8
31.£g6+
31.¦d3 ¢f7 32.£h7+ ¢e8–+
31...¢h8 32.£h6+ ¢g8
½–½
J. Oms

K
k

Massoni, M.

Del Rio, S.
Defensa Francesa [C00]
XIX Open de Montcada
1.e4 e6 2.¤f3 d5 3.¤c3 dxe4
4.¤xe4 ¤d7 5.d4 ¤gf6 6.¤g3?!
El cavall a g3 no està idealment
situat per a la lluita pel centre.
6...c5 7.dxc5 ¥xc5 8.¥d3 0–0 9.0–
0 b6 10.a3 ¥b7 11.¥f4
M´agradava la idea de destrossar
l´estructura blanca del flanc de rei
després de 11.b4 ¥xf3 12.gxf3
(12.£xf3 ¤e5) 12...¥e7
11...¥e7 12.£e2 ¤d5 13.¥d2
¤c5
Les negres no van tenir cap problema d´obertura.
14.¦ad1 ¤xd3 15.£xd3 ¤f6
16.£e2 £c8 17.c4 £c6
17...¥xf3!?
18.¥c3 ¦fd8 19.¤f5!
Les blanques troben l´única manera de seguir en la partida.
19...exf5 20.£xe7 ¦e8 21.£b4!
21.£d6 £xd6 22.¦xd6 ¤e4
23.¦d7 ¥a6µ
21...¤e4 22.¤e5
22.¤d4 £g6 23.f3 limitant les peces menors negres 23...¤c5
24.¥e1!? amb una posició equilibrada.
22...£h6
22...£e6 no permetria el cop ¤f7
23.¦d7?!

23.¤xf7! £g6 24.¤e5 ¦xe5
25.¥xe5 ¤d2 26.f3 ¤xf3+ 27.¦xf3
¥xf3 28.¦d2 ¦e8 les negres tin-
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drien avantatge perquè la situació del seu rei és millor.
23...¤c5!
Les blanques no van valorar que
la seva dama està atrapada.
24.¦dd1
24.¤xf7 £c6; 24.¦xf7 a5
24...a5 25.£b5 ¥a6 26.£c6 £xc6
27.¤xc6 ¥xc4
Rl peó doblat de més dóna al negre un mínim avantatge.
28.¦fe1 ¤e4 29.¥d4 ¦e6 30.¤e5
¥b3 31.¦c1 ¦ae8 32.f3 ¤c5 33.f4
f6 34.¤f3 ¦xe1+ 35.¦xe1 ¦e4
35...¦xe1+ 36.¤xe1 ¤d7 37.¢f2
¢f7 38.¢e3 ¢e6³
36.g3 ¢f7 37.¦c1 ¤d7 38.¢f2
¥d5 39.¥e3 ¦c4 40.¦xc4 ¥xc4
41.b4!?

Les blanques queden amb una
debilitat crònica a a3, no obstant
això planegen la creació d´una
fortalesa.
41...a4 42.¤d2 ¥d5
42...¥d3 per evitar ¤b1–c3
43.¤b1 b5 44.¤c3 ¥c6 45.¤e2
¢e6 46.¤d4+?
Les blanques mantenien la posició amb ¤c3! impedint que avanci el rei negre.
46...¢d5 47.¤xf5 ¢c4
Ara les blanques tenen unes dificultats tremendes per defensar la
seva posició de la invasió del rei
negre.
48.¢e2 g6 49.¤d4 ¥g2 50.¢d2
¥f1 51.¥f2 f5 52.¢e1 ¥d3
53.¢d2 ¤f6 54.¥e3 ¤e4+
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negre està molt ben situat, el blanc
té una debilitat a d4 i possiblement
a b2... 29.¦c1
24.¥e4
Inicialment no vaig veure aquest
moviment, solament em vaig adonar de la seva possibilitat després
de jugar 23... gxf6. En el primer
moment em vaig espantar una
mica, ja que veia cert perill en la
meva posició. No obstant crec que
vaig reaccionar molt bé davant
aquesta complicada posició.
24...¥xe4=
Altres alternatives no eren suficients per igualar : 24...fxe5
25.¥xb7² i el blanc guanya material.
25.¦xe4
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55.¢c1 ¢c3 56.¤e6 ¥c4 57.¤d4
¢d3

Les blanques es van defensar de
l´amenaça ...¢b3, però el rei té
objectius també en l´altre flanc.
58.¥g1 ¤f6 59.¤f3 ¢e2 60.¤e5
¥d5 61.¥d4 ¤e4 62.¢c2 ¥b3+
63.¢c1 ¢f1 64.g4 ¢g2 65.h4 ¥e6
66.gxf5 ¥xf5 67.¤f7 h5 68.¥b6
¢g3 69.¥d8 ¢xf4 70.¥e7 ¥d7
71.¤d6 ¤g3 72.¢d2 ¢e5 73.¢e3
¢e6 74.¥f8 ¢d5 75.¥e7 ¤f5+!
Després d'aquesta simplificació
decisiva les blanques perden el
peó a3.
76.¤xf5 ¥xf5
0–1
S. Del Rio

K
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Beltrán, S.

Dalo, H.
Defensa Índia de Rei [E92]
XXXVII Open Int. Vila de Sitges
1.c4 ¤f6 2.d4 g6 3.¤c3 ¥g7 4.e4
d6 5.¤f3 0–0 6.¥e2 e5 7.d5 a5
8.¥g5
El complement de la jugada anterior. La idea de les blanques es
provocar h6, g5 de manera que
quan les negres facin f5 les blanques facin exf5 i aconsegueixin el
punt e4 per les seves peces. Les
negres poden adoptar diversos
plans de defensa, el que segueix
es el que hem trobat més freqüentment.
8...h6 9.¥h4 ¤a6 10.¤d2 £e8
11.a3 ¥d7 12.b3 ¤h7 13.0–0 h5

14.f3 ¥h6 15.¥f2
15.¦b1 ¥e3+ 16.¥f2 ¥xf2+ 17.¦xf2
£e7 18.b4 axb4 19.axb4 h4
20.£c1 ¦fb8 1–0 Vallejo Pons,
Francisco - Cvitan, Ognjen / EUchT (Men) (7), Plovdiv2003.
15...£e7 16.¦b1 h4
Prepara les següents jugades.
17.£c2 ¥f4 18.¦fd1
Davant £g5, que amenaçaria tant
el cavall de d2 com ¥h3.
18...£g5 19.¢h1 ¤f6 20.¤f1 ¤h5
21.b4 ¤g3+ 22.¢g1

El cavall és intocable, per exemple 22.hxg3 hxg3 23.¥e1 £h6+
24.¢g1 ¥e3+ 25.¤xe3 £h2+
26.¢f1 £h1#
22...f5
Les peces negres es disposen de
forma molt espectacular, però
"mucho ruido y pocas nueces".
Com segueixen? Una possibilitat
que comentaven uns companys és
22...¥h3 23.hxg3 hxg3 24.¥e1 +23.exf5 ¥xf5 24.¥d3 ¤xf1
25.¦xf1 axb4 26.axb4 h3 27.g3
Al final el blanc té el que volia, el
punt e4 i que el cavall d´a6 sigui
un espectador, de manera que c5,
c6 sigui una forta amenaca.
27...£h5 28.¥xf5
28.gxf4 £xf3 29.¥e4 £g2+
30.¥xg2 ¥xc2 31.¥xh3 ¥xb1
32.¦xb1 ¦xf4 i la posició és de
dues peces contra una torre i peó.
Vaig trobar difícil d´activar-les. Tot
i que el meu motor d´analis
Stockfish 1.6 dóna +1.61 amb pro-
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funditat 19 al cap de 149 s.
28...gxf5 29.gxf4 £g6+ 30.¥g3
exf4

31.¤e2 fxg3 32.¤xg3
Aquesta variant em va agradar
més, les perspectives per la columna g i sobre tot la virtual peca
de més donen més possibilitats
pràctiques que la variant anterior,
per molt que el programa no hi
estigui d´acord (+0.88 opina).
32...¦ae8
Tampoc les alternatives són agradables però les jugades del blanc
es fan mes difícils d´encertar.
Una altra possibilitat era 32...¢h8
33.¢h1 ¦f7 34.¦g1 ¦g8 35.¤e4
£h6 36.£c3+ ¢h7 37.¦xg8 ¢xg8
38.¤g5 £f6 39.£e3 ¦e7 (39...f4
40.£e8+ ¦f8 41.£h5 +—) 40.¤e6
¢f7 41.¦g1 ¤xb4 42.f4
33.¢h1 ¢h8 34.¦g1 £f6
34...£h6 35.f4
35.¤h5 £e5
La finalitat d'aquesta jugada és
mantenir el control de la gran diagonal, però el negre no pot preveure la maniobra de desviació
que seguirà.
36.¦g6 £e3 37.£c3+ £xc3
Si 37...¦e5 llavors ve 38.¦bg1
¢h7 (38...¦f7 39.£xe3 ¦xe3
40.¦h6+ ¦h7 41.¤f6) 39.£xe3
¦xe3 40.¦6g3
38.¦h6+ ¢g8 39.¦g1+ ¢f7
40.¦h7+
1–0
S. Beltran

Redacció

E

l passat dimarts 9 d’agost es
va disputar a Cotxeres de
Sants de la Ciutat de Barcelona un matx amistós entre Xina
i Catalunya amb esportistes entre
8 i 20 anys. L’equip de Xina estava promogut per l’ABAC, una associació balear que promou l’intercanvi cultural i esportiu entre Xina

La trobada va ser molt satisfactòria, tant en la part esportiva, en
la que Catalunya va guanyar amb
solvència el matx que es va disputar a una doble volta de 30 minuts
a finish, com en la part realment
important d’aquesta trobada que
era la d’interrelació entre els nens,
nenes i joves catalans i xinesos,
que de ben segur es portaran un
record inesborrable d’aquest dia.

i Balears per establir llaços d’amistat entre les nostres cultures.
L’equip català es va formar amb
esportistes de base que representaven a diferents clubs de la província de Barcelona i atenent a les
forces d’Elo FIDE i edats que presentava l’equip xinés. Els equips
es van fer de 15 jugadors i els aparellaments que van sorgir són els
que podeu veure més a baix.

Forsberg, Martín
Rojano, Carlos
Martín, Laura
Garriga, Pere
Pozanco, Marc
Arnijas, Marc
Lafuente, Andrea
Castillo, Marta
Torrents, Marc
Povill, Xavier
López, Sergi
Martín, Pau
Pérez, Dilan
Maria, Àlex
López, Àlex
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2076
2060
1946
1931
1916
1790
1682
1593
1774
1492
1479

1719
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Matx amistós XinaCatalunya
Xina-Catalunya

-

Tian, Jialin
Duan Yueqi
Long, Tai
Yi, Zhufei
Qu, Lu
Jin, Miaochen
Wang, Yunhan
Li, Yixun
He, Hui
Ji, Tai
Ren, Liuzexin
Liu, Suyao
Benjamin, He
San, Tai
Lu, Haowen

2037
2034
1951
1836
1824
1746
1743
1628
1619
1603
1600
1600
1298
1600
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