5

Setembre 2011
primera quinzena

digital

Eduardo Iturrizaga, campió del Circuit
Català d'Escacs Internacional 2011

El GM veneçolà es proclama vencedor faltant quatre torneigs
per acabar la competició
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El Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs entra a la seva recta
final. A falta de les darreres quatre proves, ja tenim el campió virtual del
Circuit que és el veneçolà Eduardo Iturrizaga. El felicitem des d’aquest
Butlletí Digital, ja que ha fet prou mèrits per endur-se el guardó de Campió del Circuit.
En general, la participació dels torneigs d’estiu s’ha vist incrementada considerablement. L’Obert de Sants ha tornat a batre el seu propi
record amb 659 jugadors reals. Ciutat Vella s’ha situat en 125 participants, que és una molt bona xifra per un torneig d’escacs actius.
Pel que fa al Campionat d’Espanya de Primera Divisió, celebrat al
Parc Central del Vallès, Sabadell, i organitzat pels clubs Barberà i Sabadell
ha tingut resultats desiguals per als representants catalans. Mentre que
Foment Martinenc i UGA han tingut una magnífica actuació, acaparant
el primer i segon lloc de la classificació final; dos equips catalans han
perdut la categoria: el Barberà i el Cerdanyola del Vallès. En la zona
mitjana s’han situat l’Escola d’Escacs de Barcelona, el Lleida i el Sabadell
que mantenen la categoria.
Moltes felicitats a Foment Martinenc i UGA que pugen a la màxim
categoria dels escacs espanyols.
En el pròxim número d’aquest Butlletí digital donarem informació
dels darrers torneigs del Circuit. La propera cita serà la FESTA CATALANA DELS ESCACS, que se celebrarà el dia 2 d’octubre a Cornellà i
de la que esperem una massiva participació dels clubs de tot Catalunya.
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Campionat d’Espanya de Primera Divisió
Foment i UGA pugen a Divisió d'Honor
Lleida, Escola d’Escacs de Barcelona i SCC Sabadell mantenen la categoria
El Foment Martinenc s’ha proclamat campió d’Espanya per Equips
de Primera Divisió 2011. La UGA acompanyarà el Foment la
propera temporada a la màxima categoria estatal, mentre que
Lleida, Escola d’Escacs de Barcelona i SCC Sabadell han
aconseguit mantenir-se a Primera.
Redacció

E

l Parc Central del Vallès de
Sabadell va ser la seu del
Campionat d’Espanya per
Equips de Primera Divisió, jugat
entre el 29 d’agost i el 4 de setembre, i que es va dividir en dos
grups. Aquests dos grups van jugar una fase prèvia amb sistema
lliga, on els primers classificats
passaven a jugar una segona fase
per lluitar per l’ascens, mentre que
l’altra meitat d’equips, els pitjor
classificats, jugaven una segona
fase per evitar el descens. Les segones fases eren a un sol matx, a
doble partit.
L’equip del Foment es va proclamar campió de la categoria. Estava format per Mihail Marin, Marcos Llaneza, Alfonso Jerez i Antoni
Torrecillas. A la final el Foment va
alinear el jove Martí Forsberg, que
va aconseguir un meritori empat.
L’equip del Clot van vèncer en la
final a la UGA (Daniel Alsina, José
González, Joan Fluvià i Jordi
Fluvià), empatant en les partides a
ritme normal i vencent en el desempat a ràpides. Tercer classificat
va ser l’Equigoma Casa Social
Catòlica, d’Àvila.
Mantenen la categoria per al
2012 l’Equigoma Casa Social, el

El Foment Martinenc, amb Antonio Torrecillas, Alfonso Jerez, Marcos Llaneza i Mihail
Marin, d'esquerra a dreta, va assolir l'ascens a la màxima categoria espanyola.
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Fase d'ascens a Divisió d'Honor
Ronda 1
1
UGA
3 : 1
2
Foment Martinenc
2 : 2
Ronda 2
1
Foment Martinenc
2 : 2
2
Equigoma-CSC
2½ : 1½
Fase de permanència a Primera Divisió
Ronda 1
1 Mérida P.-Ajoblanco
2½ : 1½
2
CA Binissalem
2 : 2
3
CA Silla
1 : 3
Ronda 2
1
PE Cerdanyola
2 : 2
2
CE Barberà
1 : 3
3
CE Lleida
3 : 1

SCC Sabadell, l’Escola d’Escacs
de Barcelona, el Mèrida-Patrimoni-Ajoblanco, el Binissalem i el
Lleida. Les places de descens van
ser, finalment per al Barberá, el

Fase classificació

SCC Sabadell
Equigoma-CSC
UGA
SCC Sabadell

PE Cerdanyola
CE Barberà
CE Lleida
Mérida P.-Ajoblanco
CA Binissalem
CA Silla

Cerdanyola i el Silla.
El torneig va ser organitzat pel
Barberà i la Societat Coral Colon
de Sabadell i arbitrat per Valerio
de la Cruz.

La UGA, amb Jord iFluvià, Joan Fluvià, José González i Daniel Alsina, d'esquerra a dreta,
torna a Divisió d'honor després d'un inesperat descens la temporada anterior.
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UGA (Elo mità 2510)
Nom
1 GM Alsina, Daniel
2 GM González, José
3 GM Vila, Xavier
4 IM Fluvià, Joan
5 IM Fluvià, Jordi

Elo
2549
2522
2487
2482
2469

Punts
2,5/4
2/4
2,5/4
3,5/4
3/4

Escola E. Barcelona (Elo mitjà 2497)
Nom
Elo Punts
1 GM Moskalenko, V. 2591 1,5/5
2 GM Oms, Josep
2489 2,5/5
3 IM Cruz, Cristhian 2470 3/5
4 IM Gual, Antonio 2436 3,5/5
Foment Martinenc (Elo mitjà 2461)
Nom
Elo Punts
1 GM Marin, Mihail 2548 1,5/4
2 IM Llaneza, Marcos 2465 2,5/4
3 IM Jerez, Alfonso 2416 1,5/4
4 IM Torrecillas, A. 2413 3,5/4
SCC Sabadell (Elo mitjà 2618)
Nom
Elo Punts
1 GM Almeida, Omar 2548 2,5/4
2 GM Magem, Jordi 2552 1/3
3 IM Alonso, Àlvar 2502 3/4
4 IM Perpinyà, Ll.Ma 2395 1,5/4
5
Colon, Enrique 2276 1/1
CE LLeida (Elo mitjà 2439)
Nom
Elo
1 GM Álvarez, Aramis 2551
2 IM Pozo, Sandro
2471
3 IM Baches, G.
2382
4 FM Trepat, Joan
2352

Punts
2/4
2/4
2,5/4
2/4

CE Barberà (Elo mitjà 2496)
Nom
Elo
1 GM Córdova, Emilio 2567
2 GM Ipatov, A.
2562
3 IM Alonso, J.
2426
6 FM Gómez, Luis A. 2353

Punts
2,5/4
3/4
2/4
2/4

PE Cerdanyola (Elo mitjà 2501)
Nom
Elo Punts
1 GM Peralta, F.
2601 0,5/1
3 GM Comas, Lluis
2508 1,5/2
4 FM Baron, José Ma. 2348 0,5/2
6 FM Castellet, G.
2224 0/1
7
Shatko, Danil 2064 0/2
8
Valencia, José 2032 1/3
9
Pozanco, Marc 1916 0/2
10
Raineri, Pablo 2263 0,5/2
11
Guasch, Jaume 2141 0/1
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IV Obert Internacional "Ciutat de Sabadell"
Victòria "in e
xtremis" d'Eduardo Iturrizaga
extremis"
Amb una participació superior a la de l’any passat, ha acabat la
quarta edició de l’ Obert Internacional d’Escacs "Ciutat de
Sabadell", amb la victòria a l’últim moment del GM veneçolà
Eduardo Iturrizaga, que va poder superar el cubà i jugador local
Omar Almeida.
IV Obert Internacional
"Ciutat de Sabadell"
· del 10 al 18 d'agost
· categoria: B
· Participants: 46, en el grup A
· Guanyador: Eduardo Iturrizaga
· Àrbitre principal: JM Salvans

SCC Sabadell

D

es del 10 fins al 18 d’agost
la Societat Coral Colon de
Sabadell ha organitzat el
IV Obert Internacional d’Escacs
"Ciutat de Sabadell", en les immillorables instal·lacions del Casal
Pere Quart situat a la Rambla número 69. En horari de tarda, a partir de les 17h, descansant el dissabte 13 i amb ronda matinal el
dilluns 15 (a les 10h) un centenar
de jugadors s’han dividit en dos
grups per disputar un torneig per
sistema suís a nou rondes.
En el grup A, la victòria final,
amb 7 punts sobre els 9 possibles,
ha estat per al GM veneçolà Eduardo Iturrizaga imposant-se per desempat al GM cubà Omar Almeida,
que milita en les files del primer
equip de la Societat Coral Colon.
El podi d’honor l’ha completat el
GM cubà Yuri González. No és fins
al lloc vuitè que trobem al primer
jugador català, en aquest cas el MI
Lluís Maria Perpinyà, jugador també del primer equip de la Societat

El Casal Pere Quart va ser la seu de la quarta edició del torneig vallesà

Coral Colon. Les taules a la darrera ronda entre els dos cubans, Almeida i González, van donar opció al veneçolà per empatar el torneig a 7 punts, després de derrotar
El MF Rolando Alarcón.
En el grup B, el guanyador ha
estat un altre jugador de la Societat Coral Colon, el jove Francisco
Fernández Aguilar que també per
desempat, després de sumar 7

Classificació final
1. Iturrizaga, Eduardo
VEN
2. Almeida, Omar
CUB
3. González, Yuri
CUB
4. Moskalenko, Viktor
UCR
5. Randazzo, Adrián
ITA
6. Jiménez, Pedro A.
CUB
7. Muñoz, Miguel
PER
8. Perpinyà, Lluís M. SCC Sabadell
9. Córdova, Emilio
PER
10. Vega, Sabrina
Canàries
fins a 46 jugadors.

6

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

punts en les 9 rondes disputades,
s’ha imposat al jugador de l’Ampolla, Samuel Bru. En tercera posició s’ha classificat el jove jugador del Mollet, Javier Morais.
Cal destacar el bon comportament de tots els participants en el
torneig així com el bon ambient
regnant en totes les jornades, que
units a la comoditat de les instal·lacions cedides per l’Ajuntament
de Sabadell fan sens dubte que
aquest torneig s’hagi de tenir molt
en compte de cara a les properes
edicions.
El proper torneig d’escacs que
organitzarà la Societat Coral Colon es disputarà el proper diumenge 11 de Setembre en el mateix
local però en format d’escacs actius (partides de 20 minuts) jugantse tot el torneig en un sol dia començant a les 10 del matí.

Vols descarregar-te les partides que publiquem?
Fes clic a la icona de la dreta i podràs baixar-te
les partides en format pgn.

Randazzo, A

González, Y
Defensa Caro-Khan [B17]
1.e4 c6 2.d4 d5 3.¤c3 dxe4
4.¤xe4 ¤d7 5.¤g5 ¤gf6 6.¥d3
e6 7.£e2 ¥d6 8.¤1f3 h6 9.¤e4
¤xe4 10.£xe4 £c7
Aquesta és una posició teòrica
molt coneguda dins la defensa
Caro-Khan. Aquí el pla fonamental de les blanques per tractar
d'obtenir algun avantatge comença
amb la jugada 10.£g4.
11.¥d2 b6 12.0–0–0 ¥b7 13.£e2

fensa Caro-Khan, les negres
col·loquen el seu cavall en d5 i
després juguen b6-b5 aconseguint enfortir el control de la casella d5.
16.¤e5?!
El cavall aquí a e5 de moment no
estarà gaire estable ja que les negres poden atacar el centre blanc
amb c5.
16...¤d5 17.¥d2 c5 18.¥xb7+
¢xb7 19.¤f3

un possible c3 amb la qual cosa
les negres mantenen la iniciativa i
millors opcions de victòria.

28...¦a8!
Posant l'ull sobre el punt més dèbil del blanc, la casella a2.
29.¦c2 b3! 30.¦cc1
30.axb3 ¢b8+ 31.¢b1 £a7
32.¦xc4 £a1+ 33.¢c2 £xh1–+
30...¢b7 31.a3

Recentment vaig guanyar una
partida on les blanques van optar
per 13.¦he1 0–0–0 14.¢b1 ¢b8
15.h4 c5 16.£e2 ¤f6 17.c4?! ¥xf3
18.£xf3 cxd4 19.g4 e5 20.¥f1? e4
21.£g2 ¥f4–+ 22.¥b4 g5 23.¦xe4
¤xe4 24.£xe4 ¦he8 25.£f3 £b7
26.£xb7+ ¢xb7 27.hxg5 hxg5
28.¥g2+ ¢c7 29.¥d5 ¦e2 30.¥xf7
a5 31.¥a3 ¦xf2 32.¥d5 ¦h8
33.¦xd4 ¦f1+ 34.¢c2 ¦h3 35.b3
¦h2+ 0–1 Moen,A (2333)-González Vidal,I (2503)/Pamplona 2011.
13...0–0–0 14.¥a6 ¦he8
14...e5 és una jugada alliberadora. També és una opció raonable
per igualar la posició, però jo volia
mantenir les més peces al tauler.
15.¥c3?!
15.¦he1 em sembla molt més natural.
15...¤f6
És una maniobra típica en la de-

19...c4!
Guanyant espai al flanc de dama i
consolidant la posició del cavall a
d5.
20.c3 b5
L'avantatge d'espai de les negres
al flanc de dama facilita el pla a
seguir, que és atacar el rei de les
blanques en aquest flanc.
21.¢b1 a5 22.g3 ¢a7
Important jugada profilàctica, ara
les torres negres es col·locaran a
b8 i c8 la qual cosa augmenta el
potencial ofensiu del negre.
23.¤e5 ¦b8 24.¢a1 ¦ec8 25.¦c1
b4! 26.cxb4 ¥xe5
Aquest canvi és el que fa possible
la ràpida ruptura de b4 per part de
les negres.
27.dxe5 axb4 28.£g4?
Aquesta és una jugada inadequada, ja que la dama blanca s'allunya
molt del flanc de dama, que és on
les negres pretenen atacar. Era
molt millor realitzar la jugada defensiva 28.¦c2! £b7!? amenaçant

7

31...¦xa3+!
Aquesta és la forma més ràpida i
elegant de guanyar la partida.
32.bxa3 £c5 33.¢b2 ¦a8! 34.¦a1
c3+ 35.¢b1
35.¢xb3 £b5+ 36.¢c2 £b2+ seria igualment decisiu per a les negres.
35...¦xa3
I les blanques van abandonar ja
que no podran evitar el mat en
poques jugades.
0–1
Yuri González
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XII Obert Internacional de Figueres Miquel Mas
Prasanna supera Aroshide en el desempat
El dia 11 d’agost va començar la dotzena edició de l’Obert
Internacional de Figueres “Miquel Mas”, amb 14 titulats
internacionals i 94 inscrits, aproximadament la mateixa inscripció
que els darrers anys. El MI indi Vishnu Prasanna va tenir millor
Sonneborn-Berger en el desempat davant del georgià Levan
Aroshide
XII Obert Internacional
de Figueres Miquel Mas
· de l'11 al 18 d'agost
· categoria: C
· Participants: 87
· Guanyador: Vishnu Prasanna
· Àrbitre principal: E. López

Carles Falgueras

E

l torneig va tenir dos protagonistes principals que,
d’entrada, no eren entre els
principals favorits per aconseguir
el títol, es tracta del MI francès
Claude Adrian, cap de sèrie número 10, i del MI indi Vishnu Prasanna, número 7 del rànquing.
Claude Adrian va demostrar
una forma excel·lent i va dominar
la primera part del torneig. A la tercera ronda es va desfer del número 1, el GM cubà Aramis Álvarez.
Després de vèncer en la quarta al
MI Lázaro Lorenzo, es convertia
ja en el primer líder en solitari del
torneig. A la cinquena ronda va
aconseguir unes meritòries taules
en un final amb alfils de diferent
color i dos peons de menys, contra
el GM georgià Levan Aroshidze.
Això va permetre a Vishnu Prasanna i Lelys S. Martínez atraparlo al capdavant de la classificació.
No va ser fins a la sisena ronda, en

El MI indi Vishnu Prasanna va ser el
campió a Figueres.

l’enfrontament d’Adrian contra
Prasanna, que el primer va patir la
seva primera i única derrota de
l’obert. Això deixava al MI indi
Prasanna com a nou líder en solitari amb 5,5 punts de 6, i esgarrapava el protagonisme que havia

Classificació final
1. Prasanna, Vishnu
IND
2. Aroshidze, Levan
GEO
3. Álvarez, Aramis
CUB
4. Adrian, Claude
FRA
5. Martínez, Lelys Stanley
CUB
6. Oms, Josep
Escola E. BCN
7. Anikaev, Yuri N
RUS
8. Lillo, Víctor
Figueres
9. Tillet, Louis-Juan
FRA
10. Houriez, Clement
FRA
fins a 87 jugadors.
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7,5
7,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6

tingut Adrian fins aleshores i que
ja no deixaria escapar. Mentrestant
els gironins més bens classificats
eren el santaeugenienc MC Pol
Sabrià i el figuerenc MF Jordi Cuadras, a un punt del líder.
Les rondes 7 i 8 no van portar
massa canvis a la classificació.
Però cal destacar les taules a la
vuitena del MI Prasanna contra el
GM Aramis Álvarez i del MI Adrian contra el GM Josep Oms, que
tot i intentar-ho, no va estar gaire
fi en aquest torneig.
S’arriba a la darrera ronda amb
Prasanna com a favorit, amb 7
punts, però com ve sent habitual a
l’Obert de Figueres, degut a què
no es coneix el sistema de desempat a aplicar fins després de finalitzar la darrera partida, altres 8
jugadors tenen opcions d’aconseguir el primer lloc. Es tracta del
GM Aroshidze (6,5), i d’un grup
de 7 jugadors amb 6 punts: GM
Oms, GM Álvarez, MF Cuadras,
MF Deleyn, MI Anikaev, GM
Martínez, MF Houriez i MF Víctor Lillo. Cal destacar que els MF
Jordi Cuadras i Gunter Deleyn,
haguessin aconseguit la norma de
MI en cas d’haver derrotat a la darrera ronda a Aroshidze i Álvarez
respectivament. Finalment van
perdre i Cuadras no va poder repetir l’èxit de fa dos anys on sí que

va aconseguir la norma de MI.
El desenllaç de la novena ronda va donar a Prasanna el títol, no
sense abans haver hagut de defensar les taules durant 87 jugades en
un final amb peó de menys i alfils
de diferent color contra el GM
Oms. El desempat a aplicar, després del sorteig, fou en primer lloc
el Sonnenborg-Berger, que va afavorir l’indi davant d’Aroshidze,
que per segon any consecutiu acaba en segona posició amb els mateixos punts que el primer. El GM
cubà Aramis Álvarez va aconseguir la tercera plaça del podi amb

7 punts, mentre que el MI francès
Claude Adrian, que en la darrera
ronda es desfeia del MC del Gerunda Marc Prujà, encapçalava un
grup de 6 jugadors empatats a 6,5
punts: GM Martínez, GM Oms, MI
Anikaev, MF V. Lillo i el jugador
francès Louis Juan Tillet que també va jugar sempre a la part alta de
la classificació i va completar un
excel·lent torneig perdent només
una partida.
Pel que fa a la classificació dels
jugadors gironins, va quedar encapçalada amb 6,5 punts pel jove
MF del Figueres Víctor Lillo. El

El campió, l'indi Vishnu Prasanna, reben el trofeu de mans de les autoritats i l'organització.
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La sala Martín Zermeño, del Castell de Sant Ferran, va ser el magnífic local de joc.

van seguir el MF Jordi Cuadras del
Figueres, els MC Lluís Casanellas
i Pol Sabrià del Santa Eugènia i
l’olotí Jordi Triadú (si ve aquests
dos darrers, a l'aconseguir el premi de tram (elo 2150-2299) com a
primer i segon, cediren els premis
gironins al MC Marc Prujà i Josep
M. Lillo. Resta de premiats a la
web www.escacsfigueres.com.
Molt destacable l’actuació d’Oriol Serra, alumne de l’escola d’escacs del Club d’Escacs Figueres,
que amb 5 punts i només 11 anys,
va guanyar el trofeu sub-14 i el
tram Elo entre 1700 i 1849.
A l’acte de cloenda que va tenir lloc a la mateixa sala “Martin
Zermeño” del Castell de Sant
Ferran, hi van participar, entre d’altres, l’alcaldessa accidental de Figueres Marta Felip, la presidenta
del Casino Menestral Figuerenc
Marta Subirós i el president de la
Delegació de Girona de la Federació Catalana d’Escacs, Elies Muratet.
En total es van repartir més de
4.500 euros en premis. El fet que
només els premis d’edats siguin
acumulables, va fer que 28 jugadors diferents s’enduguessin algun
dels 32 premis en joc. A la cloenda, Jordi Serra, director del torneig,
va destacar l’excel·lent tasca realitzada per l’equip arbitral encapçalat per l’àrbitre internacional
Eduardo López, que va actuar
acompanyat dels AF Emili Colls i
Jesús Garcia, i va manifestar la
voluntat de cara a la propera edició, de fer algunes reformes en el
format de l’obert, entre d’altres,
organitzar un grup “B” adreçat especialment a potenciar la participació dels joves jugadors de l’escola d’escacs del club així com els
de la resta de Girona i Catalunya.
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XI Obert Internacional "Vila de Poblenou"
Iturrizaga guanya un altre torneig
El GM veneçolà Eduardo Iturrizaga s’ha imposat amb claredat en
la XI edició de l’ Obert Internacional Vila de Poblenou d’escacs
actius, jugada entre els dies 13 i 14 d’agost, acostant-se molt al
triomf final del Circuit. La participació ha superat l’edició anterior.
XI Obert Internacional
"Vila de Poblenou"
· 13 i 14 d'agost
· categoria: a sup.
· Participants: 129
· Guanyador: Eduardo Iturrizaga
· Àrbitre principal: Enio Bello

Joan Lorda

E

l XI Obert Internacional
d’Escacs Actius Vila de
Poblenou, ha tingut una
més que acceptable participació de
jugadors, amb 48 titulats, entre els
que hi havia 11 GM, 16 MI i 5 MF,
a més de diversos mestres catalans.
El torneig s’ha caracteritzat per una
lluita per la primera plaça entre el
veneçolà Eduardo Iturrizaga, el
peruà Miguel Muñoz Pantoja, l’argentí Fernando Peralta i el colombià Jorge González, així com el
GM cubà Holden Hernández, que
sortia líder dels torneig jugats fins
aleshores, i els MI Hèctor Mestre i
Jonathan Cruz.
Com era d’esperar, el GM
Eduardo Iturrrizaga, fent valer el
seu rànquing, només ha cedit dues
taules, contra Muñoz Pantoja i Fernando Peralta.
Cal dir que el jugador peruà
Miguel Muñoz Pantoja ha fet un
torneig molt sòlid, lluitant amb els
més forts.
La participació de jugadors sub10, sub-12 i sub-14 va ser de mol-

A més del podi de guanyadors hi va haver, com en altres torneigs, altres guanyadors en
diferents categories, de trams d'elo, edat, etc.

ta qualitat, i la participació femenina cada dia s’incrementa.
Per trams d’Elo, aquests han
estat els premiats:
2299-2150 Alejandro Barbero
(Lleida)
Classificació final
1. Iturrizaga, Eduardo
2. Muñoz, Miguel
3. Hernández, Holden
4. Cruz, Cristhian
5. González, Jorge A
6. Peralta, Fernando
7. Asís, Hipòlit
8. Córdova, Emilio
9. Vidarte, Arturo
10. Boix, Daniel
fins a 129 jugadors.
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VEN
PER
CUB
PER
COL
ARG
Barcelona
PER
Montcada
Tres Peons

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

2149-2000 Ferran González (Sant
Andreu)
1999-1850 Antoni Ayza (Barcelona)
Menys de 1850 Jordi Sánchez (At.
Barcelonès)
Els guanyadors per equips han
estat aquests:
Més de 2000 Elo: 1r Barberà, 2n
Barcelona
Menys de 2000 Elo: 1r Sant
Andreu, 2n Ateneu Colon
Un cop fet el lliurament de premis pels presidents de la FCE i el
CE Ateneu Colon, es va fer un acte
de cloenda amb aperitiu per a tots
plegats.
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XIII Obert Int. de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Sants segueix batent rècords
El GM anglès Matthew Sadler, un jugador que ha estat inactiu els
darrers anys, s’ha coronat en el torneig més gran de l’estat. Amb
659 participants, l’obert de Sants, Hostafrancs i La Bordeta ha
tornat a batre el rècord de participació en un torneig estatal. El
veneçolà Eduardo Iturrizaga, amb el sots-campionat de l’obert,
s’assegura el triomf final en el Circuit Català 2011.
XIII Obert Int. de Sants,
Hostafrancs i La Bordeta
· del 19 al 28 d'agost
· categoria: A sup.
· Participants: 659
· Guanyador: Matthew Sadler
· Àrbitre principal: Enio Bello

Jordi Morcillo

P

er tretzè any consecutiu les
Cotxeres de Sants de Barcelona, amb els seus edificis
annexos, han acollit l’obert internacional que any rere any va batent rècords de participació. El que
cada any sembla més difícil, fins
al punt de considerar-se quasi impossible, s’acaba fent realitat. Enguany, un mes abans de la cita, els
organitzadors estimaven una participació un 10% inferior a l’anterior edició. No obstant, l’esprint
final va ser espectacular i pocs dies
abans ja es va haver de fer una previsió per a 700 jugadors.
Finalment, dels 686 inscrits, la
participació real es va situar en
659, nou rècord d’Espanya superant l’anterior edició del mateix
torneig, en què es va arribar a 615.
En aquesta edició, l’organització
ha buscat una major eficàcia per
combatre les baixes de la primera
ronda, sens dubte una de les prin-

El GM anglès Matthew Sadler, tot i ser el número dos del rànquing, ha sorprès amb una
victòria de mèrit en el torneig més fort del Circuit.

cipals xacres per als organitzadors
de torneigs, i cal dir que en aquest
apartat s’ha millorat força.
Seguint amb les dades, hi ha
altres indicadors que segueixen
creixent any rere any. Per exem-

ple, al grup A un 65% dels jugadors eren de fora de Catalunya (i
molts de fora d’Espanya). I sumant
els dos grups, la participació femenina era propera a l’11%, una xifra que pot semblar irrisòria però

Classificació final grup A

Classificació final grup B

1. Sadler, Matthew D
2. Iturrizaga, Eduardo
3. Álvarez, Aramis
4. Narciso, Marc
5. Delgado, Héctor
6. Smeets, Jan
7. Kunte, Abhijit
8. Kovalyov, Anton
9. Handke, Florian
10. Ríos, Camilo
fins a 343 jugadors.

12

ANG
VEN
CUB
Montcada
CUB
HOL
IND
ARG
ALE
COL

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

1. Marina, Ivan
Escola E. BCN
2. Bielecki, Pawel
POL
3. Palomares, Jordi
Barcelona
4. Jiménez, Luis David
Orvina
5. Cárdenas, Adrian
CECOB
6. Porta, Guillem
At. Colon
7. Arus, Daniel
Terrassa
8. Pérez, J. Miguel
C. M. Castelló
9. Aprea, Daniele
ITA
10. Masferrer, Enric
Peona i Peó
fins a 316 jugadors.
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El cubà Hèctor Delgado va acabar cinquè i
va obtenir norma de MI.

que en realitat supera amb escreix
el que és habitual en els torneigs a
Catalunya.
El gruix del treball organitzatiu segueix recaient en el Secretariat de Sants, Hostafrancs i la Bordeta, amb el suport de tres clubs
(Catalunya, la Cadena i el Comtal). La punta d’aquest iceberg organitzatiu és tricèfala: José Antonio Castillo s’encarrega de tots els
aspectes organitzatius, Toni Ayza
és el contacte amb els jugadors titulats i Alex Sulleva (com a director del torneig) és la cara visible
de l’organització a la sala de joc.
L’arbitratge, un cop més, ha estat
comandat per l’AI cubà Enio Bello, amb la majoria d’ajudants repetint d’anys anteriors. Menció
especial als àrbitres encarregats de
la gestió dels aparellaments (Cristina Bosch i Carlos Giménez): el
rigor en la recepció, introducció i
revisió de resultats ha assolit el
100% d’eficàcia en més de 3000
partides jugades.

2600, seguit d’una vintena per damunt dels 2500 disposats a presentar batalla. La característica principal del rànquing pel que fa a nivell no és tant l’alçada, sinó l’amplada: cap al lloc 100 de la llista
encara hi ha molts MF, i a la segona meitat s’hi troben alguns mestres catalans.
Amb el número dos del rànquing , sorprenia la presència del
jugador anglès Matthew Sadler.
Aquest gran mestre, antiga promesa dels escacs mundial i medalla
d’or de l’Olimpíada del 96, duia
molts anys pràcticament inactiu,
ja que no es dedica professionalment als escacs i només juga en
època de vacances. Entre els anys
2004 i 2010 no té cap partida registrada a la FIDE, i abans de trepitjar Sants, només n’havia fet una
dotzena en el darrer any. Radicalment diferent a la contínua activitat dels seus principals rivals, alguns d’ells ficats de ple en la lluita
pel Circuit.
L’actuació de Sadler va ser incontestable: en les set primeres
partides només es va deixar unes
taules, i va vèncer a joves que pugen molt fort com David Pardo,
David Lariño o Ángel Arribas. A

Sadler, un GM “amateur”, venç en
solitari

El rànquing inicial es presentava
similar al dels darrers anys: uns
quants grans mestres per sobre de
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El campió d'Holanda, Jan Smeets, va
acabar en sisena posició.

El GM cubà Aramis Álvarez, actualment
jugador del Lleida, va acabar tercer.

Marc Narciso, primer català, va ser quart.
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Eduardo Iturrizaga, amb el segon lloc,
s'assegura l'edició d'enguany del Circuit.
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El recent campió juvenil d'Espanya, el
gadità José Miguel Fernández, va aconseguir norma de MI.

El cubà Pedro Alejandro Jiménez va fer
norma MI amb 7,5 punts.

La Gran Mestra Femenina índia, Ghate
Swathi, va fer norma de MI.

Ivan Marina, de l'Escola d'Escacs de Barcelona, va guanyar per segon cop en el grup B.

les rondes vuitena i novena va saber administrar l’avantatge amb
dues taules, per imposar-se a la
darrera al seu amic i número 1 del
rànquing , l’holandès Jan Smeets.
Sadler va demostrar ser un
“amateur” en el sentit estricte del
terme (el qui estima el joc), per les
seves ganes de jugar i de guanyar.
Després de la clausura, quan ja les
Cotxeres s’havien buidat, Sadler,
Smeets i altres titulats van improvisar unes partides a passa-peces
com si es tractés d’una colla d’alevins amb la il·lusió del principiant.
La resta dels classificats entre
els vuit primers van haver de passar pels desempats de partides ràpides per acabar de definir la seva
posició. Sota la mirada d’un centenar llarg de persones, el GM veneçolà Eduardo Iturrizaga va guanyar la “final four” que donava
accés al segon lloc i, en el seu cas,
li assegurava la victòria al Circuit
Català 2011. Tercer va ser el GM
cubà Aramis Àlvarez i quart el català Marc Narciso. Aquest GM lo-
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cal, un dels més admirats i respectats a casa nostra, va cometre l’errada de coronar sense canviar el
peó per una peça, cosa que suposa
la pèrdua de partida per jugada il·legal.
Deu normes, com l’any passat,
es van lliurar en la cerimònia de
cloenda. Més que els grans premis
econòmics, reservats a uns pocs, la
majoria de jugadors veuen en
l’Open de Sants una opció per obtenir normes, ja que és factible
complir els requisits (banderes,
adversaris, rondes), sempre i quan
es faci la puntuació necessària.
Ivan Marina guanya el Grup B

El jugador de l’Escola d’Escacs de
Barcelona Ivan Marina ha estat el
primer jugador que guanya dos
cops el grup B (ja ho va fer el
2005). Aquest grup, reservat a jugadors amb menys de 2000 punts
d’elo FIDE, manté la incertesa
també fins la darrera ronda i a més
mai no es pot parlar de favorits,
perquè per les primeres taules hi

passen desenes de candidats capaços de guanyar a qui sigui. Ivan
Marina només va cedir dues taules a meitat de torneig, per encarar
la recta final amb tres victòries
decisives. A la darrera ronda, es va
haver de desfer del jove d’11 anys
Guillem Porta (Ateneu Colón), que
després de perdre la primera partida va encadenar vuit victòries seguides i va estar a punt de convertir-se en el guanyador més jove de
la història de l’Open.
El podi el van completar el jugador polonès Pavel Bielecki i el
català Jordi Palomares (Barcelona).

El cubà nacionalitzat espanyol Orelvis
Pérez va aconseguir norma GM.

En aquest grup B cal destacar
la constància dels cinc jugadors
amb de l’ONCE, amb deficiències
visuals. En tot moment van oferir
una lliçó d’ànsies de superació i
també d’esportivitat amb els rivals.
Sants 2012 en l’horitzó

Cada any es fa més evident que el
torneig de Sants sempre pot créixer una mica més. Aquest 2011 el
llistó es va posar en 700 jugadors,
donada la capacitat de les sales i el
material disponible.
El que tenen clar els organitzadors és que l’open no creixerà a
qualsevol preu. Veient algunes sa-

Al web http://www.ajedreznd.com/2011/sants.html surt una crònica detallada, ronda
a ronda, feta per J. Robla, amb enllaços a diverses gravacions d’alguns moments
del torneig, que es poden trobar al Youtube. Algunes de les més interessants són
aquestes:
Lliurament premis: http://www.youtube.com/watch?v=hiJxLR0SF9o
Lliurament de normes: http://www.youtube.com/watch?v=SKvU1LrKgbM
Menció especial per a Ridameya: http://www.youtube.com/watch?v=FIzhplDSzwE
Discusió pel mòbil: http://www.youtube.com/watch?v=mfaJefNQpkA
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El GM alemany Florian Handke, 9è
classificat, en un moment de relax, just
abans de començar a jugar.
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El jove jugador madrileny Ángel Arribas va acabar amb 7 punts, 18è, i amb norma de GM.
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El jugador del Montcada, David Lariño, enguany molt actiu en el Circuit, i amb bones
classificacions, va tenir un final de torneig poc afortunat, després de començar amb 4 de 4.

les, la gent podria pensar en encabir una filera més, o algun tauler
més en cada filera. No obstant, són
detalls que farien perdre qualitat a
la competició. D’altra banda, tots
els torneigs (grans o petits) pateixen o patiran a curt termini els
efectes de la crisi econòmica, i per
tant caldria raonablement tocar de
peus a terra.

En quina direcció ha d’anar,
doncs, aquest creixement? Es parla d’una nova sala de joc, a més de
les ja existents, i també va prenent
forma la possibilitat de formar tres
grups de joc. En qualsevol cas, ara
per ara, els més de 600 jugadors,
sumats als acompanyants, espectadors, organitzadors i altres col·laboradors fan que cadascun

Marc Sánchez va acabar segon a la categoria sub-16.

Jaume Anguera, amb 5,5 punts, va acabar
com a primer en categoria veterans.

d’aquests deu dies prop d’un miler de persones es donin cita a les
Cotxeres de Sants. Un moviment
d’aquesta magnitud mereix tenir
més ressò mediàtic. De portes endins, l’Open de Sants ja fa anys que
és una referència dels escacs catalans. Però de portes enfora, encara
és un ésser minúscul que mereix
ser visible.

Martin Forsberg, subcampió en sub-14.
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XXXVIII Open Internacional “Ciutat de Manresa”

Amb la participació de 75 jugadors, es va disputar el passat 29
d’agost, al Museu de la Tècnica de la capital del Bages, la 38a
edició de l’Open Internacional Ciutat de Manresa. Orelvis Pérez va
guanyar de forma destacada, fent un punt més que els seus
perseguidors.
XXXVIII Open Internacional
“Ciutat de Manresa”
· 29 d'agost
· categoria: b
· Participants: 75
· Guanyador: Orelvis Pérez
· Àrbitre principal: Enio Bello

Marcel Albets

F

idel a la cita de cada mes
d’agost, el Torneig Internacional Ciutat de Manresa va
celebrar ahir la que era la 38a edició, en aquest cas dins de la modalitat d’escacs actius. Cal anar fins
al 1973 per trobar el que va ser el
primer antecedent del torneig, que
aleshores es disputava al Casino,
on tenia la seva seu el Catalònia,
que es manté encara com l’organitzador. Des d’aleshores, quan tenia lloc a la capital del Bages durant deu dies, l’obert manresà ha
tingut una sèrie d’interrupcions,
però el club presidit ara per Marcel
Albets l’ha pogut recuperar.
El 29 d’agost van ser 81 els escaquistes inscrits, amb grans mestres i mestres internacionals, toti
que al final van acabar 75. Pel que
fa als estrangers, van ser els cubans
els més nombrosos, en una llista
en què també hi havia representants de Veneçuela, Itàlia, Perú,
Colòmbia i Geòrgia. Abans del

El Museu de la Tècnica de Manresa va ser un magnífic escenari per al torneig del Circuit.

lliurament de trofeus, l’alcalde,
Valentí Junyent, va felicitar el club
per la bona requesta del torneig i
el va encoratjar a continuar amb les
seves activitats. El president del
Catalònia li va agrair la presència
Classificació final
1. Pérez, Orelvis
CCS Sabadell
2. Lariño, David
Mon
3. Aroshidze, Levan
GEO
4. González, Yuri
CUB
5. González, Jorge A
COL
6. Muñoz, Miguel
PER
7. Jiménez, Pedro A.
CUB
8. Pulvett, Daniel
VEN
9. Delgado, Hector
CUB
10. Bacallao, Yusnel
CUB
fins a 75 jugadors.
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i el suport dels patrocinadors, que
fan possible la continuïtat tant del
torneig.
El cubà, i nacionalitzat espanyol, Orelvis Pérez Mitjans, va ser
el vencedor del Torneig Internacional Ciutat de Manresa. Orelvis va
aconseguir sumar 8 punts en les
nou rondes, un més que els jugadors que van anar darrere seu a la
classificació: el gallec David Lariño, campió en l’edició anterior,
l’escaquista georgià Levan Aroshidze i el cubà Yuri González.
Lluís Coll es va endur el premi
al millor veterà i Màxim Ventura
al millor sub-16.
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L´hispanocubà Orelvis Pérez, campió
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II Obert Internacional d'Escacs Actius Ciutat Vella
Victòria per a Miguel Muñoz
La segona edició d’aquest torneig, la primera en què formava part
de ple dret del Circuit, va suposar un notable èxit de participació,
convertint-se en un dels torneigs actius més concorreguts del
Circuit. La participació real de 128 jugadors consolida la cita dins
el calendari i permet pensar en mantenir l’estatus de categoria “a”
per a la temporada vinent.
II Obert Internacional
de Ciutat Vella
· 3 de setembre
· categoria: a
· Participants: 128
· Guanyador: Miguel Muñoz
· Àrbitre principal: M. Ramos

Jordi Morcillo

E

l torneig va ser organitzat
pel CECOB (Club de Comissions Obreres), un club
petit i modest, que té al darrere la
Unió Sindical del Barcelonès. El
seu director, Carles Vallejo, és una
de les claus per entendre l’empenta a nivell organitzatiu d’aquesta
mena d’esdeveniments.
El sistema de joc va ser un dels
més utilitzats al Circuit: suís a 9
rondes, amb un ritme de 15 minuts
amb 5 segons d’increment. Aquest
ritme permet a priori tardar una
mica menys d’una hora per a cada
ronda, tot i que l’increment pot
allargar-ne alguna quan de forma
imprevista alguna partida supera
les cent jugades.
La notable participació de jugadors titulats va limitar les sorpreses als primer taulers, i a partir
de la tercera ronda, els més forts
del rànquing ja ocupaven la part
alta de la taula. Els llocs capdavanters van tenir com a protagonistes

Miguel Muñoz, campió a Ciutat Vella.

els jugadors cubans, l’uzbek Alexei Barsov, el peruà Miguel Muñoz
i el gallec David Lariño. Finalment, la victòria va ser per a
Miguel Muñoz, que va alternar el
seu joc alegre i agressiu amb un
altre més conservador (tres taules
en les darreres quatre rondes). Bar-

Classificació final
1. Muñoz, Miguel
2. Barsov, Alexei
3. Lariño, David
4. González, Yuri
5. Delgado, Héctor
6. Jiménez, Pedro A,
7. Asís, Hipòlit
8. Cruz Cristhian
9. Rios, Camilo
10. Cruz, Filemón
fins a 128 jugadors.
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sov, amb pitjor desempat, va ser
segon, i Lariño tercer.
Només cal lamentar una certa
falta de combativitat a la zona de
retransmissió (4 primers taulers).
A tall d’exemple, a la primera taula només es van registrar victòries
les tres primeres rondes. Les sis
rondes restants el resultat va ser
taules. És cert que els jugadors ja
es coneixen molt, i es respecten, i
que també hi va haver algun final
jugat al límit. Però en la majoria
de casos, les partides no van arribar a la jugada 30.
Pel que fa a la resta, cal destacar la notable participació de jugadors menors de 16 anys (prop
d’una quarta part). Entre ells, cal
fer menció a l’actuació dels sub16 Martín Martínez (Colòmbia) i
Oriol Delisau (Sant Andreu) i del
sub-14 Màxim Ventura (Vila Olímpica).
Entre els veterans, el més veterà de tots, Josep Ridameya (UGA),
segueix donant guerra, com ho demostra el seu triomf en la categoria, imposant-se a altres veterans
que no obstant tenen un parell de
dècades menys.
Finalment també cal mencionar
una participació femenina un pèl
superior al 10%, xifra que cal considerar notable tenint en compte
que l’estadística habitual sol ser
molt inferior.

