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Campionat Intergeneracional
Els veterans s’imposen a les noies
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II Campionat Intergeneracional

Redacció

E

l passat dimecres1 de maig
es va celebrar la segona edició del Campionat Intergeneracional, al local de la FCE.
La competició es va disputar a
ritme de partida normal, a 90 minuts més increment de 30
segons.L’equip de veterans estava
format a partir dels primers classificats del Campionat de Catalunya
de Veterans, així com dels campions de cada Territorial, mentre que
el de les fèmines venia representat
per les primeres classificades del
Campionat Femení de Catalunya,
la jugadora de més Elo i les campiones sub-14, sub-16 i sub-18.
L’equip de Veterans va derrotar per 8,5 a 1,5 a l’equip de les
fémines. Tot i avançar-se en el

marcador per la victòria de Sònia
Martin sobre Pere Mas, les noies
van caure derrotades amb molta
claretat. Andrea Norte va fer unes
taules molt disputades contra Femín Tejero, però la resta de noies
no van poder puntuar tot i que en
algunes partides van tenir bones
posicions. La veterania es va imposar a un equip femení molt jove
i amb molt de futur.
Equip femení
Nom
1 Matnadze, Ana
2 Garcia-Castany, Gal·la
3 Ruiz, Elisabet
4 Norte, Andrea
5 Riera, Elizabeth
6 Castillo, Yolanda
7 Marín, Carla
8 Velasco, Daniela
9 Martín, Sònia
10 Las Heras, Sara
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Elo
2506
2199
2191
2126
2119
2116
2062
1957
1933
1855

L’àrbitre del torneig va ser
Jaume Bosch, que juntament amb
la delegada de les fémines, Carla
Marín, van organitzar la trobada.
Malgrat la manca de pressupost,
els participants van agrair l’esforç
de la Federació Catalana d’Escacs
per organitzar aquesta prova que,
després de la segona edició, es consolida en el calendari de la Federació Catalana.

0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0
0-1

Equip veterans
Nom
1 Rodríguez, Orestes
2 García, Gregorio
3 Grau, Isidre
4 Tejero, Fermín
5 Bonell, Antoni
6 Monedero, José
7 Domínguez, Juan
8 Marchador, Jordi
9 Mas, Pere
10 Montell, Albert

Elo
2408
2251
2222
2222
2208
2200
2187
2153
2150
2148

VII Torneig d’Escacs Actius Vila de Canovelles

Al Teatre Auditori Can Palots es va disputar el passat diumenge 19
de maig la VII edició d’aquesta competició del Circuit Català, que
se juga a partides semiràpides. José Manuel López i Miguel Muñoz
s’han disputat s’han disputat la darrera ronda la victòria, que finalment s’ha decidit per desempat a favor del primer.

VII Torneig d’Escacs
Actius Vila de Canovelles
· 19 de maig
· Categoria: b
· Participants: 61
· Guanyador: José Manuel López
· Àrbitre principal: JM Salvans

Redacció

E

l GM José Manuel López
s’ha proclamat campió
d’aquesta competició de
partides a 15 minuts organitzada
pel CE Canovelles, i que representa
el primer torneig del Circuit vàlid
per als punts. El jugador de la SCC
Sabadell ha superat Miguel Muñoz
en el desempat (Buchholz Tie-Breaks) i, tot i perdre a la ronda 4 contra Panelo, s’ha pogut recuperar i
fer un magnífic esprint final, que
ha culminat amb la victòria a la
darrera ronda davant del cubà
Arián González. Orelvis Pérez, que
duia 6 de 6 i es perfilava com a clar
favorit, ha tingut dues ensopegades seguides a les rondes 7 i 8, i
s’ha hagut de conformar amb la
tercera posició. Fernando Peralta,
número u del rànquing, ha fet bons
els pronòstics, almenys fins a la 5a
ronda. A les rondes 6 i 7 ha tingut
derrotes que li han impedit obtenir
una millor posició.

José Manuel López, campió del torneig.

Classificació final
1. López, Josep M.
SCC Sabadell
2. Muñoz, Miguel
Cerdanyola V.
3. Pérez, Orelvis
Montcada
4. Peralta, Fernando
ARG
5. González, Arián
CUB
6. Cruz, Cristhian
PER
7. Panelo, Marcelo
ARG
8. Narciso, Marc
Barberà
9. Rojas, Luis
XIL
10. González, Jorge A.
COL
fins a 61 jugadors.
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7,5
7,5
7
7
6,5
6
6
6
6
6

Amb 61 participants, l’edició
d’enguany ha superat clarament la
de l’any passat, on a penes van arribar a 45 jugadors. Del total de
participants, una tercera part eren
titulats internacionals.
Daniel Flores ha estat el director de la competició, mentre que
Josep Maria Salvans s’ha encarregat de l’arbitratge.
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José Manuel López s’imposa en l’esprint
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VI Memorial Ezequiel Martín
Edició rècord en el torneig de Mollet
El GM algerià Aimen Rizouk s’imposa en un apretat final
La sisena edició d’aquesta competició d’escacs actius, jugada el dia
26 de maig a Mollet, ha estat la més nombrosa de totes. Després
d’un disputat final, dos jugadors han acabat empatats a 7,5 punts.
El desempat ha afavorit el GM algerià, actualment a les files del
Barberà, Aimen Rizouk.
VI Memorial Ezequiel
Martín
· 26 de maig
· Categoria: b
· Participants: 88
· Guanyador: Aimen Rizouk
· Àrbitre principal: J M Salvans

Ramon Caro

D

iumenge, 26 de maig, es va
disputar una nova edició, i
van sis, del Memorial Internacional Ezequiel Martín d’escacs actius, en el marc del Mercat
Vell de Mollet del Vallès.
Any rera any anem intentant
millorar i perfeccionar el que creiem que s’ha de millorar o canviar
i mantenir el que funciona. El que
està clar és que l’hora òptima per
començar són les 10 hores del matí,
el que permet arribar a tothom en
transport públic en diumenge amb
certa comoditat.
Aquesta edició ha estat la més
nombrosa de les sis que portem,
amb un total de 112 participants
(88 al grup principal i 24 al Sub16) el que representa una nova fita
a intentar superar l’any vinent.
Pel que fa referència als escacs,
vàrem viure una de les edicions
més disputades dels darrers anys i
amb absoluta emoció. Algunes

Guanyador del torneig, el GM algerià Aimen Rizouk.

Classificació final
1. Rizouk, Aimen
ALG
2. Pérez, Orelvis
Montcada
3. González, Arián
CUB
4. Muñoz, Miguel
Cerdanyola V.
5. Peralta, Fernando
ARG
6. Vehí, Victor Manuel
Montcada
7. Fluvià, Jordi
Barcelona-UGA
8. Narciso, Marc
Barberà
9. Valdés, Leonardo
Foment
10. Perpinyà, Lluís M. SCC Sabadell
fins a 88 jugadors.
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7,5
7,5
7
7
7
7
6,5
6,5
6
6

punxades dels favorits van fer que
tot anés molt igualat i, fins a 6 jugadors es van posicionar amb 4,5
punts a la ronda 6, i 8 jugadors
portaven 5 punts a la ronda 7, que
liderava el MF Arián González
amb 5,5. La seva derrota contra
Peralta i altres resultats, varen fer
que 4 jugadors arribéssin amb 6,5
punts a la darrera ronda i tot podia
succeir. Efectivament, Aimen Ri-
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Sala de joc del torneig, al Mercat Vell de Mollet.

zouk i Orelvis Pérez, flamant campió de Catalunya absolut, no van
fallar, i les taules dels altres 2 rivals, Muñoz contra Peralta, van fer
que, conjuntament amb la victòria
final d’Arian González, el podi
quedés de la següent manera: primer, el GM algerià Rizouk Aimen,
segon, el GM espanyol Orelvis
Pérez, i tercer, el MF cubà Arián
González.
Jordi Bals va quedar segon del
seu tram (6 punts), Cristián Fernández campió del seu tram (6 punts),
a l’igual que Ramón Caro campió
del seu (5 punts). Pere Garriga, que
va jugar 7 rondes i va guanyar 6
(venia de jugar a bàsquet) va guanyar el millor local. Citarem
Ezequiel Sánchez que, tot i no ser
jugador del club, es pare dels petits Oriol i Guillem Sánchez Oliveras, i va guanyar el tram del que
Bals va ser segon. A veure si es fa
soci aviat…

En el transcurs de l’Open Internacional VI Memorial Ezequiel
Martín, la junta directiva del CE
Mollet, en representació de l’Assemblea de socis del club, que va
aprovar el 6 d’abril d’enguany el
seu nomenament, Josep Monràs i
Galindo va rebre una placa commemorativa del seu nomenament
com a soci d’honor de l’entitat i
en reconeixement al seu suport ins-

titucional i personal al club.
Li va lliurar la placa, juntament
amb el segon llibre que ha publicat recentment, l’ex-president
Francesc Fernández, juntament
amb el vice-president primer Ramón Caro.
Monràs va pronunciar unes
breus paraules d’agraïment, i el
torneig va continuar amb tota la
intensitat.

Josep Monràs rep una placa commemorativa del seu nomenament com a soci d’honor.
Trobareu moltes fotos del torneig al Web http://www.flickr.com/photos/escacsmollet/sets/72157633739761552/
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VI Memorial Ezequiel Martín sub-16
Oriol González s’imposa en el sub
-16
sub-16
El passat 26 de maig, coincidint amb la competició internacional
del Circuit Català, es va disputar un torneig actiu de promoció per
a jugadors de menys de 16 anys, on es va imposar el jugador del
Cerdanyola de Mataró Oriol González, empatat a punts amb el local Dilan Pérez.

la darrera ronda, havent empatat
amb el nostre jugador, Dilan Pérez, que també portava 7,5, va ser
el campió. Curiós, però tots dos
van perdre la darrera partida i, per
desempat, l’Oriol va ser primer i
Dilan segon, amb els mateixos
punts. Tercer va ser Sergi Baillés
que, curiosament, i per lògica, només va perdre amb Oriol i Dilan,
signant els 7 punts que li van donar el bronze.
Berta Fernández del CE Mollet
va ser la millor femenina i Àngel
Tomás, el millor local

Ramon Caro

D

iumenge 26 de maig, en
paral·lel al VI Memorial
Internacional Ezequiel
Martín es va disputar un torneig
idèntic en ritme de joc (15 minuts
amb 5 segons d’increment per jugada realitzada) per nens i nenes
fins a 16 anys i limitat a Elo català
de 1850 punts. Un torneig força
disputat i amb 7 jugadors de fora
de Mollet.

Oriol González, campió de la competició.

Precisament, el jugador del
Cerdanyola Mataró, Oriol González, que portava 7,5 punts de 8 a
Classificació final

Dilan Pérez, segon classificat.

1. González, Oriol
Cerd. Mataró
2. Pérez, Dilan
Mollet
3. Bailles, Sergi
Mollet
4. Bernat, Magí
Catalunya
5. Garcia, Àlex
Cerd. Mataró
6. Tomàs, Àngel
Mollet
7. Fernández, Berta
Mollet
8. Becerra, Pol
Mollet
9. Zagorodniuc, Alexandru Mollet
10. Sánchez, Oriol
Mollet
fins a 26 jugadors.

7,5
7,5
7
6
6
5,5
5,5
5
5
4,5

Galeria de fotos del torneig a http://www.flickr.com/photos/escacsmollet/sets/72157633739761552/
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Sergi Bailles, tercer classificat.

Podi d’honor del grup dels federats, amb Max Orteu, Xavi Martínez i Daniel Riu, d’esquerra a dreta.

Michael Rahal

D

issabte passat 18 de maig
de 2013 es va celebrar la
novena edició del Torneig
d’Escacs Infantils “Cosmocaixa
2013” a la Plaça de la Ciència del
Museu, situat en la part alta de Barcelona. La direcció és C/ Isaac
Newton, 26 (Barcelona). Malgrat
les males previsions meteorològiques el torneig es va poder portar
a terme correctament, encara que
va haver-hi un moment d’incertesa a mitja demà quan van caure algunes gotes. Per sort, la pluja no
va ser a més i es va poder finalitzar el torneig correctament.
A les 9,30 ja estava tot muntat i
la Plaça de la Ciència va poder contemplar els més de 325 participants
amb els seus pares i monitors. El
campionat es va jugar des de les
10 fins a les 12, formant-se tres

grups d’edat, de primer a sisè de
primària, que van jugar pel sistema Masnou (sense rellotge).
Aquests grups són molt adequats
per a tots els nens que han après
amb els nostres monitors als col·legis on EDAMI imparteix classe
a Barcelona.
Paral·lelament, es va organitzar
un grup per a jugadors federats
amb més de 1700 Elo, que van disputar un sistema suís a 7 rondes.
Els federats jugaven amb rellotge
en partides a 5 minuts i es va poder veure un gran ambient d’escacs
i diverses partides que van finalitzar amb caigudes de bandera.
A les 12,30 es va fer el lliurament de premis, on vam poder
comptar amb el Director d’EDAMI i 8 vegades campió d’Espanya,
Miguel Illescas. Es van lliurar tres
trofeus per als tres primers classificats de cada grup, i medalles per

9

als trams d’Elo en el grup de federats. Entre tots els participants es
van sortejar lots de material d’escacs, des de llibres, jocs, rellotges,
programes i màquines. Per si això
no fora suficient, en ser el 18 de
maig el Dia Internacional del Museu, tots els assistents i familiars
van poder entrar gratuïtament al
Museu Cosmocaixa per visitar les
exposicions permanents i temporals.
Des d’aquí donem de nou les
gràcies a Cosmocaixa pel seu suport any rere any i ja són nou edicions que portem fent l’esdeveniment a la Plaça de la Ciència amb
gran èxit. També volem agrair a
la Federació Catalana d’Escacs el
préstec del material de joc i sobretot a tots els nens i pares que van
desafiar la mala previsió de temps
per venir a jugar aquest gran torneig d’escacs infantils.
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Torneig d’Escacs Infantils Cosmocaixa
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Calendari de la Xa edició del Circuit Català 2013

Oberts aspirants
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