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Fases finals del Campionat de Catalunya per Equips
Andorra i Sitges continuen a Divisió d’Honor
Tres PPeons,
eons, LLa
a Colmena, Maragall, Hortenc, Escola Salou i Cornellà D
s’imposen a les respectives categories
En els play-off d’ascens a Divisió d’Honor s’han imposat Sitges i
Andorra als aspirants a la màxima categoria, Terrassa i Mollet, respectivament, de manera que tots dos equips es mantenen a Divisió d’Honor. A les altres categories s’han disputat les fases finals
nacionals, amb les victòries de Tres Peons, La Colmena, Maragall,
Hortenc, Escola Salou i Cornellà D

Redacció

D

urant els mesos d’abril i
maig s’han jugat els playoff d’ascens a Divisió
d’Honor, així com les fases finals
nacionals del Campionat de Catalunya per Equips.
Play-off Divisió d’Honor

En el play-off d’ascens, els equips
classificats en tercer lloc a la 1a
Divisió, Mollet i Terrassa, no han
pogut vèncer en els respectius encontres als darrers classificats de
la fase regular de la Divisió d’Honor Andorra i Sitges, que mantenen, per tant, la màxima categoria.
Els acompanyaran, la temporada
vinent, els equips ascendits, com a
campions i subcampions de cada
grup de Primera Divisió: Tres Peons, Peona i Peó, Reus Deportiu i
Lleida. Per tant, la propera temporada, hi haurà 16 equips a Divisió
d’Honor.
Els resultats d’aquest play-off
han estat els següents:
Andorra
8,5- 1,5
Mollet
Terrassa
5 - 5
Sitges
El Sitges s’imposa per Holandès.

Equip del Tres Peons, campions de Primera Divisió.

Fases finals

El 14 d’abril es van començar a
jugar les fases finals del Campionat de Catalunya per Equips.
A Primera Divisió, l’enfrontament ha estat entre els campions
de cada grup. El Tres Peons s’ha
imposat per 9 a 1 al Lleida i s’ha
proclamat campió.
A Segona Divisió, es va jugar
la primera ronda amb els següents
resultats:
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Sant Feliu 4,5- 5,5 St Andreu B
Vilafranca 4,5- 5,5
Colmena
La final ha donat com a guanyador La Colmena, després de derrotar el St Andreu B per Holandès.
St Andreu B 5 - 5 Colmena
A categoria Preferent, va començar descansant el GranollersCanovelles. L’equip del Maragall
s’ha proclamat campió. Els resultats de les diferents eliminatòries
han estat els següents:

Divisió d’Honor
Campió
SCC Sabadell
Subcampió
Barcelona UGA
Primera Divisió
Campió
Tres Peons
Subcampió
Lleida

La Colmena, campions de Segona Divisió.

Quarts
Guixolenc
10 - 0 Escacs Reus
Bals.-Sallent 3 - 7
Maragall
Vallfogona 6 - 4
Lira
Semifinals
Maragall
5,5- 4,5 Guixolenc
Granollers-C. 8,5- 1,5 Vallfogona
Final
Granollers-C. 4,5- 5,5 Maragall
A Primera Categoria, va començar descansant el Barcelonès
Sud. L’equip de l’Horttenc s’ha
acabat imposant a la final al Catalònia B.
Quarts
Peona Peó C 3,5- 4,5 Catalònia B
Ponts
4,5- 3,5 Mollet B
Montcada B 6 - 2
Hortenc
Semifinals
Catalònia B 6 - 2 Barcel. Sud
Hortenc
6,5- 1,5
Ponts
Final
Hortenc
4,5- 3,5 Catalònia B
A Segona Categoria van començar descansant 4 equips: L’Estany, Jake C, St Martí D i Masnou
B. L’Escola de Salou s’ha proclamat campiona, acoseguint així el
doblet, copa i lliga, a la Segona
Categoria.
Vuitens
Sta Eugènia B 4 - 2 G. Penya B
Tona-Crema 3,5- 2,5
Olot C

Balaguer B
4 - 2 At Colon D
Escola Salou 5,5- 0,5 St Martí F
Quarts
St Martí D
2,5- 3,5
Jake C
L’Estany
4 - 2 Tona-Crema
Sta Eugenia B 1 - 5 Escola Salou
Balaguer B
1,5- 4,5 Masnou B
Semifinal
Masnou B
1,5- 4,5 Esc. Salou
Jake C
3,5- 2,5 L’Estany
Final
Escola Salou 5 - 1
Jake C
A Tercera Categoria s’ha imposat el Cornellà D després de vèncer el Montornès a la final. A la
primera ronda van descansar Sta
Pau, Ripollet B, Calafell B i
Cornellà D.
Vuitens
St Feliu C
2 - 2
Lira C
Lira D
1,5- 2,5 Montornès
Calella-A.
2 - 2 Martorell D
Foment F
1 - 3 Tornabous
Quarts
Lira C
2 - 2 Calella-A.
Tornabous
2 - 2 Santa Pau
Montornès 2,5- 1,5 Calafell B
Ripollet B
1,5- 2,5 Cornellà D
Semifinals
Calella-A.
1 - 3 Cornellà D
Santa Pau
1,5- 2,5 Montornès
Final
Montornès 1 - 3 Cornellà D
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Segona Divisió
Campió
La Colmena
Subcampió
St Andreu B
Preferent
Campió
Maragall
Subcampió
Granollers-Canovelles
Primera Categoria
Campió
Hortenc
Subcampió
Catalònia B
Segona Categoria
Campió
Escola Salou
Subcampió
Jake C
Tercera Categoria
Campió
Cornellà D
Subcampió
Montornès
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LXI Campionat Femení de Catalunya
Elisabet Ruiz, campiona per segon cop
Durant els dies de Setmana Santa, del 29 de març a l’1 d’abril, s’ha
disputat a Vila-seca el Campionat de Catalunya Femení, amb una
participació de 14 jugadores. Elisabet Ruiz, del Vilafranca, s’ha proclamat per segon any, després d’haver-ho fet el 2011, campiona de
Catalunya.
Carla Marín

E

l 61è Campionat Femení de
Catalunya estrenava enguany noves dates, esperant
que fossin més convenients per a
les jugadores que en altres ocasions no havien pogut diputar el torneig per coincidència amb altres o
per jugar-se algun dia laborable.
Finalment, però, la participació no
va augmentar gaire respecte l’última edició i només 14 jugadores
van participar (11 al 2012). Esperem, però que això fos degut a la
falta de planificació que van poder tenir algunes jugadores atès al
canvi de dates i que, ara que les
coneixen amb antelació, la xifra segueixi augmentant de cara als propers anys.
Després de la reunió de jugadores, on es va acceptar reduir el
nombre de rondes a 5 per adequarlo a la inscripció, va donar inici la
primera ronda del campionat. Com
a novetat també en el campionat,
aquesta primera ronda es disputava al matí, permetent així alguna
tarda de descans durant la competició. Com sempre en aquest torneig, les sorpreses no es fan esperar. Yolanda Peñas, segona del rànquing inicial, es va veure superada
pels peons avançats de la seva rival, Alexandra Muratet, tot i haver

Magnífica sala de joc de l’Hotel Palas de Vila-seca, amb la campiona, l’Esisabet Ruiz en
primer terme.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ruiz, Elisabet
Cabanillas, Fanny
Riera, Elizabeth
Marín, Carla
Terrones, Mireia
Peñas, Yolanda
Las Heras, Sara
Montoliu, Imma
Martín, Sonia
Muratet, Alexandra
Muratet, Júlia
Arnó, Xènia
Martín, Laura
Martínez, Leire
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5
4
3,5
3
3
3
3
2
2
2
2
1,5
1
0

guanyat una peça abans, va acabar
cedint el punt. Per la seva banda,
la tercera del rànquing, Elisabet
Riera, no va poder passar de les
taules davant d’una sòlida Sònia
Martín.
Aquella mateixa tarda es disputava la 2a ronda del torneig. Després de la reducció del número de
rondes, seria l’única jornada de
ronda doble, propiciant el descans
entre les partides en un torneig que
en edicions anteriors era molt més

al qual van tenir una entrada gratuïta, i per analitzar i preparar a
fons les partides del dia següent,
doncs la quarta i penúltima ronda
podien ser decisives.
En aquesta jornada, Elisabet
Ruiz es reafirmava com a candidata al títol superant amb claredat
l’única jugadora que li seguia el
ritme, Fanny Cabanillas. Només
Elisabeth Riera podria arrabassarli el títol després de superar, per la
seva banda, la jugadora del Peona
i Peó, Carla Marín. Amb tres punts,
i també opcions de podi, es col·locava la jove Sara las Heras que
sumava la tercera victòria consecutiva i firmava un molt bon torneig. Taules molt lluitades altre cop
en la partida entre Sònia Martín i
Imma Montoliu. Punt sencer per a
Yolanda Peñas i Mireia Terrones,
que es refeien de les derrotes de
les rondes anteriors, i per a Laura
Martín que sumava el seu primer
punt.
Nova tarda de descans on en
aquest cas la majoria de jugadores
van decidir descansar i relaxar-se
a l’hotel de joc per agafar forces
per a una darrera ronda on tot era
possible.
I la última ronda va deixar clara la superioritat d’Elisabet Ruiz,
que s’alçava per segon cop com a
campiona de Catalunya -ja ho havia aconseguit el 2011-, amb uns
més que meritoris 5 punts dels 5
possibles. Aquesta victòria permetia a Fanny Cabanillas, que també
havia sumat el seu punt davant Sara
las Heras, aconseguir la segona
posició en la seva primera participació en aquest campionat. Bon
torneig també el d’aquesta jugadora que només va caure davant la

Trobareu més fotos del torneig al Facebook del campionat:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.514782155224104.1073741838.511295818906071
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campiona. Finalment, tot i la derrota en l’última ronda, Elisabet
Riera va quedar en tercera posició,
un lloc per sota de l’any anterior,
però assolint el tercer podi consecutiu.
Completaven la classificació
Carla Marín, Mireia Terrones i Yolanda Peñas, amb 3 punts, Imma
Montoliu, Sònia Martín i les germanes Alexandra i Júlia Muratet
amb 2, Xènia Arnó amb 1.5, Laura
Martín amb 1 punt i la jove Leire
Martínez que no es va poder estrenar en la seva primera experiència
en aquest campionat. Totes les jugadores, a més dels trofeus i premis per a les campiones, van rebre
un obsequi durant el lliurament de
premis que va tenir lloc en finalitzar la darrera ronda.
Es tancava així una nova edició d’aquest Campionat Femení de
Catalunya, i ja en van 61! Esperem que en puguin ser moltes més
i que tot i les hores baixes que viu
el torneig, aviat es recuperi la participació. Des d’aquí informem ja
a totes les jugadores interessades
que de cara a l’any vinent es mantindran les dates d’enguany -segona meitat de Setmana Santa- , per
a que us les pugueu anar reservant.
Agrair finalment la participació a
totes les jugadores i desitjar molta
sort a aquelles que ens representaran en el proper Campionat Femení d’Espanya que tindrà lloc a Linares del 18 al 25 d’agost. Beatriz
Alfonso i Elisabet Riera com a 1a
i 2a classificades del 2012 i
Elisabet Ruiz com a campiona del
2013 podran gaudir aquest any
d’un torneig internacional a 9 rondes amb uns premis que garanteixen una participació d’alt nivell.

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 42 maig 2013

dens. Duel interessant entre les
dues jugadores que, essent de les
favorites, no havien pogut sumar
el punt sencer en la jornada matinera. Victòria per a la jugadora del
Cirera, Elisabet Riera. Destaca
també en aquesta ronda el matx tarragoní entre les dues úniques participants d’aquesta província,
Fanny Cabanillas i Mireia Terrones. La primera, malgrat la inferioritat d’Elo, es va imposar després
de conduir el mig joc cap a un final amb avantatge. Segon final jugat i guanyat per a la de Torredembarra, sumant així els dos punts
possibles. Només Elisabet Ruiz i
Carla Marín aconseguien també la
totalitat dels punts i s’enfrontarien
en la propera ronda.
La tercera ronda es presentava
vital per saber qui jugaria per a les
primeres places. Elisabet Ruiz es
va imposar amb comoditat en la
seva defensa del primer taulell,
després d’un error tàctic de Carla
Marín. També Fanny Cabanillas
guanyava el seu punt davant una
de les perseguidores, Sònia Martín.
Elisabet Riera s’imposava a Mireia Terrones, col·locant-se de ple en
la lluita per les primeres places i
deixant pràcticament sense opcions
de podi a la jugadora de Móra
d’Ebre. En el duel lleidatà, Imma
Montoliu no va poder superar Xènia Arnó, tot i intentar-ho fins al
final. Júlia Muratet i Yolanda Peñas
sumaven el seu primer punt i Sara
Las Heras el segon consecutiu,
acostant-se a les posicions capdavanteres.
Tarda de descans que diverses
jugadores van aprofitar per gaudir
de l’spa de l’Hotel Palas*****, per
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I Obert Internacional de Llucmajor
El Circuit Català 2013 s’estrena a Llucmajor
A la localitat mallorquina de Llucmajor s’ha encetat la X edició del
Circuit Català amb un torneig singular, l’Obert Internacional de
Llucmajor, que figura com aspirant a formar part en successives
edicions del Circuit Català. Salvador del Rio ha estat el guanyador,
després d’aplicar el desempat.
I Obert Internacional de
Llucmajor
· Del 28 d’abril al 5 de maig
· Participants: 108
· Guanyador: Salvador del Rio
· Àrbitre principal: Vicente Díez

Sebastià Nadal
Entre els dies 28 d’abril i 5 de maig
s’ha celebrat a Mallorca el Primer
Obert Internacional d’escacs de
Llucmajor, el qual s’ha desenvolupat en les instal·lacions del Club
Nàutic de s’Arenal.
El torneig que ha estat promogut per la Federació Balear d’Escacs, formant part del programa per
a la promoció de turisme i esport
WinterChess, ha comptat amb el
total suport de l’Ajuntament de
Llucmajor i del Club d’Escacs de
Llucmajor.
Un dels aspectes principals
d’aquest esdeveniment ha estat
l’acord que han signat les Federacions Catalana i Balear, mitjançant
el qual es permetrà als oberts internacionals realitzats a les Illes
Balears entrar dintre del “Circuit
Català d’Oberts Internacionals
d’Escacs”, sempre que aquests
compleixin amb els requisits establerts per això. Sens dubte un pas

Podi de campions, amb Stanislav Savchenko, Vladimir Petkov i Salvador del Rio,
d’esquerra a dreta, envoltats per diverses personalitats.

important en les bones relacions
que existeixen entre ambdues federacions.
Toni Ayza, president de la Federació Catalana juntament amb el
director del Circuit Victor Pont,
van ser presents en l’acte de cloenda.
En aquesta primera edició de
l’open han pres part un total de 108
jugadors, en representació d’un
Classificació final
1. del Rio, Salvador G
2. Petkov, Vladimir
3. Savchenko, Stanislav
4. Movsziszian, Karen
5. Roy, Saptarshi
6. Arribas, Angel
7. Satyapragyan, Swayangsu
8. Sharma, Dinesh K.
9. Almagro, Pablo
10. Zaragatski, Ilja
fins a 108 jugadors.
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ESP
BUL
UCR
ARM
IND
ESP
IND
IND
ESP
GER

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

total de 15 països, dels quals han
destacat jugadors d’Espanya i
d’Alemanya.
El torneig ha comptat amb la
presència de 10 grans mestres i 13
mestres internacionals, a més de 2
WGM, 1 WMI i 6 mestres FIDE,
dels quals podem destacar la presència del que va ser campió d’Espanya David Lariño en categoria
absoluta o les joves promeses com
Irene Nicolás o Diego Asensio,
subcampió d’Espanya sub10 i dintre d’aquesta categoria també vam
poder veure a la subcampiona
mundial Olga Bedelga de Bielorússia.
Sens dubte el lloc triat per disputar el torneig, posa de relleu l’especial atenció en la important promoció turística de la zona. Jugar
damunt de la platja ha permès als

D’esquerra a dreta: Victor Pont, Carles Vich, Sebastià Nadal, Tony Ayza i Joan Oliver.

Irene Nicolás, vora l’Organitzador FIDE Sebastià Nadal i l’àrbitre del torneig.

Olga Bedelga, amb negres, actual subcampiona del món sub10.
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jugadors gaudir d’un lloc privilegiat, fent ús de bon material i gaudir d’un ampli espai per als participants.
Llucmajor pretén donar un important suport als escacs, realitzant
més edicions d’aquest open que,
sens dubte, en la seva primera edició es pot considerat de tot un èxit.
En referència als mèrits esportius, cal destacar la norma de
WGM que va aconseguir la jugadora de la Comunitat Valenciana
Irene Nicolás, havent lluitat fins i
tot per a la de MI en la seva última
partida.
El primer lloc va haver de decidir-se pels sistemes de desempats, ja que quatre jugadors van
totalitzar 7 punts, un fet que sens
dubte demostra l’ajustat nivell i la
competitivitat dels jugadors fins al
final del torneig. Després d’aplicar els sistemes de desempat, l’ordre final fou Gabriel del Rio, Vladimir Petkov, Stanislav Savchenko
i Karen Movsziszian.
A l’acte de cloenda també van
ser presentes Joan Oliver, president
del CE Llucmajor, i Joan Jaume,
alcalde del municipi.
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Calendari de la Xa edició del Circuit Català 2013

Oberts aspirants
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