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Campionat de Catalunya d’Edats sub-8 a sub-18
Marc Sánchez revalida el títol sub
-18
sub-18
Marc PPozanco,
ozanco, Alexandre V
entura, Gerard Ayats, Arthur Harutian i Daniel
Ventura,
Álvarez s’imposen en les altres categories
Un any més s’ha realitzat, aprofitant els dies de Setmana Santa, la
VII edició del Campionat de Catalunya d’Edats en totes les seves
categories. Prop de 400 jugadors s’han donat cita a l’Hotel Palas
de la Pineda, a Vila-seca, en una competició que enguany presentava algunes novetats pel que fa als podis i a incorporació de la
competició sub-8
Redacció

C

om cada any, i aquesta és
la 7a edició, es va organitzar el Campionat de Catalunya d’Edats, a l’Hotel Palas de
la Pineda, de la localitat tarragonina de Vila-seca. Enguany s’afegia
un parell de novetats: la incorporació de la categoria sub-8, en el
primer cap de setmana del campionat, coincidint amb les primeres
rondes de la resta de categories, i
la supressió del podi femení. Com
ja es va fer l’any passat, es va tenir
una tarda lliure per descansar, visitar les poblacions properes o preparar-se les partides. Així els participants arribaven a les darreres
rondes descansats.

Classificació final sub-8
1. Àlvarez, Daniel
Foment
2. Ciuret, Artur
La Colmena
3. Jiménez, Nicolás
Peona i Peó
4. Rodríguez, Àlex
Foment
5. Castillo, Arnau
Vila Olímpica
6. Ballesteros, Nicol C. Eslava-Estel
7. Martínez, Ramon
Peona i Peó
8. Navajas, Josep
Vall del Tenes
9. Travesset, Jan
Sant Andreu
10. Taltavull, Artur
Congrés
fins a 57 jugadors.

Marc Sánchez, del Foment, campió de
categoria sub-18.

Carles Díaz, del SCC Sabadell, subcampió
de categoria sub-18.

Classificació final sub-10
6,5
6
6
5,5
5
5
5
5
5
5

1. Harutian, Arthur
Catalònia
2. Céspedes, Llibert
Tres Peons
3. Riu, Sergi
Edami
4. Ros, Joana
Sant Boi
5. Pueyo, Pau
Colònia Güell
6. Maria, Àlex
Llinars
7. Lari, Ranim
Ripollet
8. Àlvarez, Víctor
Foment
9. Mallol, Aleix
Figueres
10. Àlvaro, Ramon Cerdanyola Mat.
fins a 68 jugadors.
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Classificació final sub-12
8
7,5
7
7
6,5
6
6
6
6
6

1. Ayats, Gerard
Llinars 8
2. Sole, Ferran
Lleida 7,5
3. López, Sergi
Montmeló 7
4. Pérez, Oliver
Figueres 7
5. Sama, Hèctor
La Lira 6,5
6. Claramunt, Marcel Ateneu Colon 6,5
7. Marzo, Xavier
Ateneu Colon 6,5
8. Lladós, Jordi
Peona i Peó 6,5
9. Castillo, Albert
Vila Olímpica 6
10. Codina, Daniel
Peona i Peó 6
fins a 93 jugadors.

Rasen Mediñà, del Gerunda, subcampió de
categoria sub-16.

Àlex Ventura, del Vila Olímpica, campió en
categoria sub-14.

Per no perdre el costum, es van
organitzar les activitats paral·leles
habituals com ara el concurs de
puzzles, Campionat de ràpides,
activitats per als acompanyants,
concurs de Fotografia, els Jocs i
tallers, la gimcana durant la tarda
lliure i un tast de vins.
La gent que va participar en
aquestes activitats va sortir molt
contenta i amb ànims, cosa que fa
que ompli d’orgull a l’organització i seguim oferint-ho cada any.
Passem a comentar el campionat des del punt de vista esportiu.

ha estat una bona opció. Els participants d’aquesta categoria començaven el torneig com la resta, dissabte a la tarda, però acabaven durant el matí del dilluns, fent que
l’estada fos més curta i evitar un
gran cansament per als més petits.
Es va jugar a sistema suís a 7 rondes.
El guanyador del sub-8 va ser
el Daniel Àlvarez, del Foment
Martinenc, que va arribar a la darrera ronda líder, amb 5,5, i va guanyar al número 1 de rànquing, l’Arnau Castillo, del Vila Olímpica.
Segon va ser l’Arnau Ciuret, de La
Colmena, que havia fet un bon torneig fins que es va topar amb el
Daniel Àlvarez a la 6a ronda, però
recuperant-se a la darrera amb una

victòria, el que el feia guanyar la
segona posició.
El tercer lloc va ser per al Nicolás Jimenez, del Peona i Peó, un
petit de 8 anys, però que ha jugat
molts torneigs i fent bons resultats.
La seva única derrota va ser amb
l’Arnau Castillo a la 4a ronda i sobreposant-se guanyant les restants.
La quarta posició la va aconseguir el jugador del Foment, Àlex
Rodríguez, que tot i fer taules a la
primera ronda, va aconseguir guanyar les restants, excepte davant
d’en Nicolás Jiménez, que el va
frenar a la 5a ronda.
L’Arnau Castillo, tot i fer un
bon torneig, va perdre amb el segon classificat, a la 5a ronda, i el
campió a la darrera ronda, fent que

Resultats esportius
Sub-8

Era el primer any que s’acoblava a
la resta de categories i creiem que

Classificació final sub-14
1. Ventura, Alexandre Vila Olímp. 7,5
2. Salagran, Guillem
Gerunda 7,5
3. Iglesias, David
Blanes 7
4. Garcia, Daniel
Cerdanyola V. 6,5
5. Iglesias, Rodrigo
Blanes 6,5
6. Martínez, Xavier
Tres Peons 6
7. Pita, Albert
Peona i Peó 6
8. Martínez, Carlos
Peona i Peó 6
9. Povill, Xavier
Peona i Peó 6
10. Salleras, Josep M.
Figueres 6
fins a 74 jugadors.

Classificació final sub-16
1. Pozanco, Marc
2. Medina, Rasen
3. Martín, Laura
4. Forsberg, Martín
5. Ventura, Màxim
6. Porta, Oriol
7. Garriga, Pere
8. Buch, Joan
9. Garcia, Roger
10. Garcia, David
fins a 50 jugadors.

Cerdanyola V. 7,5
Gerunda 7
Llinars 6,5
Foment 6,5
Vila Olímpica 6,5
Ateneu Colon 6
Mollet 6
Masdenverge 5,5
Cerdanyola V. 5,5
Cerdanyola V. 5,5
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Classificació final sub-18
1. Sánchez, Marc
Foment 8
2. Díaz, Carles
SCC Sabadell 6,5
3. Jareno, Aleix
SCC Sabadell 6
4. Rojano, Carlos
La Colmena 6
5. Pinsach, Alexandre
Figueres 6
6. Saez, Alejandro
Catalunya 6
7. Juan, Pau
Catalunya 5,5
8. González, Ferran
Sant Andreu 5,5
9. Delisau, Oriol
Sant Andreu 5,5
10. Bals, Jordi
Mollet 5,5
fins a 46 jugadors.
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Marc Pozanco, del Cerdanyola del Vallès,
campió de categoria sub-16.
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Gerard Ayats, del Llinars del Vallès,
campió en categoria sub-12.

Arthur Harutian, del Catalònia, campió en
categoria sub-10.

Daniel Álvarez, del Foment, campió en
categoria sub-8.

el releguessin a la 5a posició.
Tenim un bon futur amb els més
menuts i si segueixen així es pot
fer uns bons resultats al Campionat d’Espanya.

Vallès. Va saber guanyar molt bé
als contraris i fer taules contra el
rànquing 1, l’Albert Castillo, del
Vila Olímpica, i contra el Ferran
Solé, del Lleida, i segon classificat d’aquesta categoria, en dues
rondes seguides. El Ferran va fer
unes taules més, aconseguint 7.5
punts.
El tercer classificat va ser el
campió de l’any passat de la categoria sub-10, el Sergi López, del
Montmeló, que va aconseguir 7
punts. Va perdre a la segona ronda
contra l’Héctor Sama, de la Lira,
sense que l’afectés al seu rendiment. Rondes més tard es trobaria
davant del Gerard Ayats, contra qui
no va poder guanyar, però no el va
fer perdre el podi de vista.
L’Oliver Pérez, del Figueres, va
aconseguir el quart lloc i l’Héctor
Sama la cinquena plaça. La primera noia va ser l’Andrea Jausàs,
d’Edami, que va fer un dotzè lloc.

ment per als dos, ja que van cedir
mig i un punt a la primera ronda
del campionat. No començaven
amb bon peu, però van anar recuperant posicions, tot i que no van
aconseguir mai el primer lloc en
solitari. Aquest va ser lluitat per
l’Àlex Ventura, del Vila Olímpica,
i per l’Oriol Serra, del Figueres,
fins que l’Oriol, va afluixar a la 6a
ronda i va haver de retirar-se a la
següent. Tot i això, l’Àlex no ho
tenia fàcil perquè el Guillem Salagran no deixava els llocs capdavanters desprès de l’error de la primera ronda. Finalment, es va imposar per desempat a la darrera ronda, fent que l’Àlex aconseguís el
primer lloc i el Guillem Salagran
el segon. Juntament amb aquests
noms, destacar el del Daniel Garcia
del Cerdanyola del Vallès, i el dels
germans bessons Iglesias, en David
i en Rodrigo, del Blanes, que van
fer un bon torneig entrant dins del
podi, en 4rt, 3r i 5è lloc, respectivament.

Sun-10

L’Arthur Harutian, del Catalònia,
es va proclamar campió arribant a
la darrera ronda sense que ningú li
pogués prendre la plaça i amb 8
punts de 8 possibles. En Llibert
Céspedes, del Tres Peons, va aconseguir la 2a posició derrotant al
campió en la darrera ronda. En
Sergi Riu, de l’EDAMI, va fer un
bon campionat aconseguint la 3a
posició per davant de la Joana Ros,
del Sant Boi, que va quedar la quarta classificada i primera noia. El
podi, ampliat a 5 places, va ser
completat per en Pau Pueyo, del
Colònia Güell, amb mig punt
menys que els dos anteriors.
Sub-12

A la categoria sub-12 vàrem tenir
la sorpresa, tot i que ja havia donat
algun avís en altres campionats, del
Gerard Ayats, del Llinars del

Sub-14

La categoria encapçalada pels dos
Guillems en el rànquing, el Salagran i el Porta, va començar mala-
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Sub-16

En aquesta categoria la sorpresa va

Sub-18

El Marc Sánchez, del Foment Martinenc, va revalidar el títol de campió de la categoria aconseguint 8
punts i només cedint dues taules.
En Marc era el màxim favorit per
ser el campió, ja que la diferència
d’Elo amb el segon de rànquing, i
finalment el segon de la classificació, el Carles Díaz, del SCC
Sabadell, era elevada. La tercera
plaça va ser per a l’Aleix Jareño,
del SCC Sabadell, seguit del Carlos Rojano, de la Colmena, i
l’Alexandre Pinsach, del Figueres.
Direccio i arbitratge
El director del torneig ha estat un
any més Jordi Capellades auxiliat
per la Cristina Bosch. Del Butlletí
del torneig i de la pàgina Web s’ha
encarregat l’Imma Montoliu i de
la botiga de la Federació l’Alex
Gimeno.
L’àrbitre principal ha estat el
Jordi Chalmeta amb els adjunts
Vladimir Zaiats i Toni Viñas i els
auxiliars Daniel Leiro, Beti Alfonso, Sergio las Heras, Jesús Caballero i Carlos Ruiz.

Trofeu Copa Promoció

Trofeu Jordi Puig

Competició per equips per a les
categories sub-10 i sub-12

Competició per equips per a les
categories sub-14 a sub-18

1 CE Llinars
Ayats, Gerard
Maria, Àlex
Martín, Pau

18

1 CE Cerdanyola Vallès
Garcia, Roger
9
Garcia, Daniel
4
Pozanco, Marc
1

14

28

2 SCC Sabadell
Díaz, Carles
2
Garcia-Castany, Gal.la 14
Jareno, Aleix
3

19

33

3 Peona i Peó CE
Martínez, Carlos
Pita, Albert
Povill, Xavier

24
8
7
9

40

4 Catalunya CE
Calderon, Ivan A.
Juan, Pau
Saez, Alejandro

13
7
6

41

5 CE Llinars
Arnijas, Marc
Castillo, Eloi
Martín, Laura

11
14
3

48

6 CE Figueres
Pinsach, Alexandre
Salleras, Josep M.
Serra, Oriol

5
10
13

49

7 C.E. Vila Olímpica
Bover, Pol
23
Ventura, Alexandre
1
Ventura, Màxim
5

29

57

8 CE Sant Andreu
Delisau, Oriol
Garcia, Nicolás
González, Ferran

30

1
6
11

2 CE Edami
Jausas, Andrea
Riu, Sergi
Yang, Shu

12
3
13

3 Peona i Peó CE
Codina, Daniel
Lladós, Jordi
Povill, Laura

10
8
15

4 CE Ateneu Colon
Cano, Eduard
Claramunt, Marcel
Marzo, Xavier

27
6
7

5 CE La Lira
Pera, Marc
Sama, Alejandro
Sama, Hèctor

14
22
5

6 CE Vila Olímpica
Castillo, Albert
Català, Guillem
Martínez, Alejandro

9
15
24

7 CE Figueres
Mallol, Aleix
Mallol, Gerard
Pérez, Oliver

9
36
4

8 CE Franqueses
Guiteras, Nil
Lorenzo, Rubén
Parra, Gorka

19
20
18

26

28

28

9
13
8

9 CE Cerdanyola Mataró 59
Álvaro, Ramon
10
Barrionuevo, Hugo
22
Garcia, Àlex
27

9 CE Gerunda
Medina, Rasen
Prujà, Eduard
Salagran, Guillem

31
2
27
2

10 CE Tres Peons
Céspedes, Llibert
Céspedes, Nina
Martínez, Nagore

10 CE La Colmena
Lara, Miguel
Pulido, Manuel
Rojano, Carlos

56
41
11
4

fins a 22 equips

7

61
2
39
20

fins a 24 equips
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ser el Marc Pozanco, del Cerdanyola del Vallès, que havent perdut a la segona ronda i fent taules
a la tercera va aconseguir quedar
campió amb 7.5 punts, és a dir, sense cedir cap més punt fins el final
del campionat. A la darrera ronda
es va decidir el campionat entre el
Marc i la Laura Martín, del Llinars,
que s’enfrontaven directament entre ells. Finalment, el Marc va guanyar, relegant a la Laura al tercer
lloc de la classificació. El segon
classificat va ser el Rasen Mediñà,
del Gerunda, que es va quedar a
mig punt del campió.
El Martin Forsberg, del Foment, i el Màxim Ventura, del Vila
Olímpica van completar el podi.
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Fases finals de Promoció i Preferent sub12
El Cerdanyola de Mataró, campió
El passat diumenge 14 d’abril de 2013, es disputaren les fases finals del grups de Promoció i Preferent Sub12 del Campionat de
Catalunya per Equips. El Cerdanyola Mataró es va imposar en la
final a quatre de Preferent, mentre que en els play-off d’ascens a
Preferent, van ascendir Vilafranca i Pallejà.
Joan A. Pérez

N

ovament va ser un èxit de
joc i competitivitat de tots
aquests nens i nenes que
entren en la competició dels més
menuts del nostre Campionat de
Catalunya per Equips dels diumenges. El 14 d’abril es va jugar, per
una banda, la final a 4, per decidir
el campió de Preferent, i per altra
els play-off per determinar les places d’ascens a la màxima categoria.

Final a 4

Amb les vistes incomparables que
disposa el Casal d’Entitats Mas
Guinardó de la Ciutat de Barcelona, seu del club Peona i Peó, es va
procedir al sorteig dels aparellaments de la Final a 4, en la que
participaven els tres millor classificats del grup de preferent de Barcelona i el millor classificat de
Girona, i on, a excepció del Peona
i Peó, que ha estat a totes les Fases
Finals disputades, la resta d’equips
eren novells en aquesta Final.
Peona i Peó
Cerd. Mataró

2–2
3–1

Equip del Cerdanyola de Mataró, guanyador del grup de Preferent sub12.

com evolucionaven les partides,
semblava que Les Franqueses, un
equip nouvingut a la categoria però
amb molta qualitat, podria dur-se
la classificació, però el primer tauler del Peona i Peó va saber aguantar millor la pressió i girar la partida al seu favor. El desempat holandès va donar un nou empat, però
aquest punt en el primer tauler va
donar la classificació per a la Fi-

Franqueses
Banyoles

Com sempre, els enfrontaments
van ser molt igualats, i la lluita
molt intensa.
En el primer aparellament, i tal

Classificació final Preferent
1.
2.
3.
4.

Cerdanyola Mataró
Peona i Peó
Les Franqueses
Banyoles

8

nal del Peona i Peó, que disputava
així la seva quarta final de les quatre finals que han existit d’aquesta
competició. Una dada realment
impressionant.
En el segon aparellament, el
Cerdanyola Mataró va dur-se l’enfrontament contra el Banyoles, tots
dos equips novells també en aquesta fase Final, i que van veure com
es classificaven a la Final en el moment que guanyaven en el seu primer tauler.
Un cop definida la Final i el 3r
i 4t lloc, a la tarda es va procedir al
sorteig de colors, i que va donar
els següents aparellaments i resultats:
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Èxit entre els nens i nenes participants en les fases finals del Campionat sub12 per Equips.

Peona i Peó
Franqueses

Final
1 – 3 Cerd. Mataró
3r i 4t
2–2
Banyoles

El primer enfrontament que es va
definir fou el del 3 i 4 lloc en el
moment que els dos primers taulers de Les Franqueses agafaven
avantatge als del Banyoles. Calia
transformar aquestes avantatges en
victòries per dur-se el 3 lloc, i
aquests esportistes no van fallar i
així ho van fer. Una molt bona temporada de tots dos equips, i que
l’any que ve, de segur, que intentaran millorar, malgrat que part
dels seus jugadors saltaran de categoria.
La Final va ser emocionant i es
va allargar força. Els taulers centrals del Cerdanyola-Mataró imposaven el seu joc davant dels del
Peona i Peó, però el primer tauler
barceloní apretava de valent al seu
adversari, fins aconseguir un bonic mat, per deixar l’enfrontament
r

t

r

2 a 1 a favor dels mataronins. Amb
l’última partida en joc, igualada,
però amb lleugera avantatge per al
mataroní, portava a la seva adversària a haver d’intentar guanyar per
donar-li el matx al seu equip. El
final de torre i alfil i peons de la
barcelonina, contra torre i cavall i
un peó de més del mataroní, possiblement hagués acabat en taules,
però finalment el va acabar perdent.
Així el Cerdanyola Mataró es
proclamava campió de la categoria i se’n duia el magnífic nou trofeu, de Champions, com deien alguns, que li tocarà custodiar fins
l’any que bé, i on quedarà el seu
nom gravat per sempre com a campió d’aquest any.
Play-off d’ascens a la categoria sub12
Preferent de Barcelona.

Al mateix temps i al mateix local,
es disputaven els play-off d’ascens
a la categoria sub12 Preferent de

9

Barcelona, amb els següents resultats:
Quarts
Vilafranca A 3,5 - 0,5
Sant Cugat
2-2
Vilafranca B 3,5 - 0,5
Pallejà Bye
Semifinals
Vilafranca A
4-0
Vilafranca B 2,5 - 1,5

Hortenc
Sant Joan
Barberà

Pallejà
Sant Joan

Els dos equips vilafranquins van
demostrar una gran superioritat en
quasi tots els seus aparellaments, i
només l’equip del Sant Joan va estar a punt de donar la sorpresa en
l’últim enfrontament.
Amb aquests resultats, el Vilafranca passava a ser nou equip de
la categoria sub12 Preferent, i l’altre equip havia de sortir dels dos
equips perdedors de les semifinals,
ja que en aquesta categoria no es
permet disposar de més un equip
del mateix club. Aquest ascens va
correspondre al Pallejà, al ser
l’equip que a la fase regular havia
quedat millor classificat.
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XIX Torneig d’Escoles per Equips
L’Escola R
eina Elisenda campiona
Reina
El passat 3 d’abril es va jugar la XIX edició del Torneig d’Escoles
per Equips, al local de l’Escola Concepció, on es va imposar l’Escola Reina Elisenda, d’entre un total de 16 participants, que van jugar una lliga.
Abel Segura

A

mb una participació de 16
equips, va tenir lloc a l’Escola Concepció, el passat
3 d’abril l’edició 2013 del Torneig
d’Escoles per Equips. Els equips
es van agrupar en una lliga i van
jugar 15 partides de ràpides a 5
minuts, amb sistema olímpic. Quasi tots els participants eren de cicle superior.
No va ser fàcil. Juntament amb
l’Escola Nausica i Tres Pins es van
posar al capdavant de la classificació només començar el torneig i
ja no el van deixar fins al final. Pel
mig s’anaven passant l’una a l’altre. El detall decisiu va ser que a la
darrera ronda es van enfrontar Tres
Pins i Nausica, la primera es va
deixar 4’5 punts i l’altre 1’5, cosa
que va aprofitar Reina Elisenda en
guanyar per 6-0 a la Palmera.
L’equip estava format per Adrià
Teixidó, Pol Serra, Ferran Prat,
Guille Cerezo, Aina Berenguer i
Edgar Majench, aquest últim guanyador del trofeu individual en ser
l’únic en fer el «ple» de 15 punts
sobre 15 possibles. Feia dos o tres
anys que acariciaven el títol, però
sempre es quedaven a les portes.
Amb aquest triomf, les tres escoles del grup dels Arcs ja han guanyat una vegada o mes d’una.
Gràcies als profes (Xavi, Manel, Ester, Rafa, Sònia, Jorge,

Alegria entre tots els membres de l’equip de l’Escola Reina Elisenda, campiona de la
competició; entre ells, Abel Segura, president de l’Escola d’Escacs de Barcelona.

Classificació final
1. Reina Elisenda
2. Nausica
3. 3 Pins
4. Dominiques
5. Thau
6. Betania-Patmos
7. Sagrat Cor de Sarrià
8. Adela de Trenquelleon
9. Auro
10. La Palmera
fins a 16 equips.
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69
68
65
64,5
58
56,5
51,5
48
48
39,5

Gemma i Roger), també a la directora de l’Escola Concepció, Núria
Domingo, anfitriona del torneig,
pel seu interès perquè tot sortís bé,
i com no, al representant del districte de l’Eixample de l’Ajuntament de Barcelona, Àlex Miró i al
gerent de l’Institut Barcelona Esports, Xavier Amador per la seva
presència.
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Calendari de la Xa edició del Circuit Català 2013

Oberts aspirants
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