44

Juliol 2013

digital

Campionat d'Espanya de Seleccions Infantils
Catalunya aconsegueix la medalla de plata
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Campionat d’Espanya de Seleccions Infantils
Catalunya, medalla d’argent
La selecció catalana infantil no ha pogut repetir l'èxit de la temporada anterior, que va culminar amb un or i una puntuació del 100%,
i s'ha hagut de conformar amb una meritòria segona posició en el
campionat estatal de seleccions infantils, jugat a Padrón del 26 al
29 de juny.

L

Redacció

a Selecció Catalana sub-14
ha finalitzat segona al Campionat d’Espanya de Seleccions Infantils celebrat a la localitat gallega de Padrón entre els dies
26 al 29 de juny de 2013. La derrota a la tercera ronda contra Extremadura va minvar les possibilitats de poder conquerir una altre
vegada el títol. Les millors actuacions dels catalans han estat l’Oriol Serra, que ha quedat un dels
millors segons taulers de la competició, i la Daniela Velasco, tots
dos amb 4 punts de cinc partides
disputades. Alexandre Ventura,
Llum Cardó, Guillem Salagran i
Andrea Jausàs han completat
l'equip català.
La selecció catalana, que viatjava acompanyada per Enric
García com a delegat i amb Amador Rodríguez com a entrenador,
no ha pogut repetir la proesa de
l'any passat. Sortien amb el número u del rànquing, per millor Elo,
però la competició és molt forta i,
en qualsevol cas, la medalla de plata representa un altre èxit per als
escacs catalans.
La Selecció Gallega es va proclamar per primera vegada campiona d’Espanya, després d’empatar
amb Catalunya en la sisena i última ronda. Els gallecs van comple-

La selecció catalana, a l'esquerra, s'enfronta a Navarra; Andrea Jausàs, en primer terme.

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

Galícia
Catalunya
Andalusia
Extremadura
València
Múrcia
Aragó
Madrid
Navarra
Castella-Lleó
Castella-La Manxa
Cantàbria
Euskadi

4

5
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
2
1

tar un excel·lent campionat, amb
cinc victòries i un empat. La integrant de la selecció gallega, Andrea
Dorado, amb 5,5 punts, va ser la
jugadora més valuosa de la competició.
El tercer lloc es va decidir per
millor desempat, a favor de la Selecció Andalusa, que va finalitzar
empatada a punts amb Extremadura.

XI Obert d’Escacs Actius "Vila de Santa
Coloma de Queralt"

Xavi Vila s'ha proclamat campió de la XI edició de l'Obert d’Escacs
Actius "Vila de Santa Coloma de Queralt", d'escacs actius, jugat el
passat 2 de juny. La competició ha estat tot un èxit de participació
i s'ha superat de llarg la de l'any passat.

XI Obert EEAA "Vila de
Sta Coloma de Queralt"
· 2 de juny
· Categoria: b
· Participants: 133
· Guanyador: Xavi Vila
· Àrbitre principal: JM Camell

Redacció

E

l Teatre l'Estrella ha tornat
a ser la seu de l'edició 2013
del campionat d'escacs actius organitzat pel CE Sta. Coloma de Queralt.
La competició, disputada el
diumenge 2 de juny, a 8 rondes, en
sessions de matí i tarda, ha estat
dominada de principi a fi per Xavi
Vila, enguany jugador del Barcelona UGA, però originàriament del
club de Sta. Coloma. Xavi ha vençut en totes les rondes, fins i tot al
segon i al tercer classificats, llevat
de la darrera, on tenia prou amb
unes taules per proclamar-se campió en solitari.
Per la seva banda, tant Orelvis
com Fernando, segon i tercer, respectivament, han cedit unes taules
i el punt sencer davant del campió.
Un altre argentí, Marcelo Panelo,
ha estat l'únic en puntuar amb Vila,
i ha acabat quart, amb la mateixa

Podi del torneig, amb Fernando Peralta, Xavi Vila i Orelvis Pérez, d'esquerra a dreta.

Podi del torneig, amb Fernando Peralta, Xavi Vila i Orelvis Pérez, d'esquerra a dreta.

Classificació final
1. Vila, Xavier
Barcelona UGA
2. Pérez, Orelvis
Montcada
3. Peralta Fernando
ARG
4. Panelo, Marcelo A.
ARG
5. Narciso, Marc
Babera
6. González, Arián
CUB
7. Perpinyà, Lluís M. SCC Sabadell
8. Barbero, Alejandro
Lleida
9. Bruned, Mario
Lleida
10. Alonso, Jonathan
Barberà
fins a 133 jugadors.

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

punts que el segon, i formant part
d'un grup de 6 jugadors amb 6,5
punts.
La competició ha estat tot un
èxit participatiu, amb 133 jugadors,
38 més que en l'edició anterior. En
aquella edició, el campió del món,
Jorge Cori es va proclamar campió, però enguany no ha participat
en la competició.

Trobareu un reportatge fotogràfic del torneig a https://plus.google.com/u/0/photos/103049965845312384631/albums/5885977254458335969#photos/103049965845312384631/albums/5885977254458335969
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Xavi Vila, profeta a la seva terra
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XII Open AjedrezND
Cristhian Cruz no té rival a semiràpides
Cristhian Cruz s’ha adjudicat amb una gran superioritat el 4t torneig del Circuit Català vàlid per als punts, jugat el passat diumenge 9 de juny a les instal·lacions del CE Barcelona UGA. El català
Hipòlit Asís, del club amfitrió, ha estat segon, i Ana Madnatze,
tercera.
XII Open AjedrezND
· 9 de juny
· Categoria: a
· Participants: 83
· Guanyador: Cristhian Cruz
· Àrbitre principal: M. Navarro

Redacció

E

l CE Barcelona UGA ha estat l’organitzador de la XII
edició de l’Open Ajedrez
ND. La competició de partides semiràpides s’ha dut a terme el passat diumenge 9 de juny a la seu del
club organitzador, al carrer Julià
Portet de Barcelona.
El GM peruà Cristian Cruz ha
estat intractable, i s’ha adjudicat la
competició una ronda abans del
final, quan duia 8 de 8. La derrota
a la darrera partida, davant d’Arian González, ha estat anecdòtica.
El català Hipòlit Asís ha aconseguit la segona posició en un magnífic torneig on només ha perdut
amb el campió, cedint un parell de
taules. El jugador local ha quedat
empatat a punts amb Ana Matnadze, Arian González i Jorge González, però s’ha vist beneficiat pel
desempat (Buchholz Tie-Breaks).
M eritòria també la tercera plaça
d’Ana Matnadze, recentment fitxa-

El GM peruà Cristhian Cruz rep el trofeu de campió de la competició barcelonina.

Classificació final
1. Cruz, Cristhian
PER
2. Asís, Hipòlit
Barcelona-UGA
3. Matnadze, Ana
Peona i Peó
4. González, Arian
CUB
5. González, Jorge A.
COL
6. Lorenzo, Lázaro
Sant Josep
7. Perpinyà, Lluís M. SCC Sabadell
8. Narciso, Marc
Barberà
9. Jerez, Alfonso
Foment
10. Pérez, Orelvis
Montcada
fins a 83 jugadors.
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8
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6

da pel Peona i Peó, que ha fet un
bon esprint les darreres rondes,
després de les ensopegades en
l’equador de la competició.
L’any passat, el torneig es va dividir en dos grups, A i B, però enguany la competició ha tornat al
format d’un sol grup, on s’han barrejat jugadors d’Elos molt diferents.

IV Memorial Josep Lorente

El torneig d'escacs actius més important del Circuit continua creixent i guanyant participants. Enguany, Orelvis Pérez ha guanyat
per segon any consecutiu aquesta competició que organitza el CE
St. Boi.

IV Memorial Josep
Lorente
· 16 de juny
· Categoria: a sup.
· Participants: 157
· Guanyador: Orelvis Pérez
· Àrbitre principal: M. Navarro

Jordi Chalmeta

E

l diumenge 16 de juny s’ha
disputat la quarta edició del
Memorial Josep Lorente.
Enguany el torneig ha estat un èxit
sobretot per l’alta participació. Si
l’any passat el torneig ja va ser
l’actiu amb més participants de tot
el Circuit Català, aquest any ha
estat encara millor amb 18 jugadors més i un total de 157 participants. També ha pujat el nivell en
aquesta edició amb un total de 30
titulats internacionals, entre ells 10
GMs, que han lluitat pel títol.
El torneig ha estat molt disputat i, després de les 3 primeres rondes, ja havien punxat 3 dels 5 primers del rànquing. La primera sorpresa important l’ha protagonitzat
el jove Felipe Porras que ha arribat a la taula 1 amb 4 de 4 després
d’imposar-se al MI Lázaro Lorenzo i el GM Marc Narciso. A la cinquena, el GM Josep Oms l’ha frenat, arribant al dinar líder amb 5
de 5 i empatat amb la MI Ana

La biblioteca municipal ha estat la seu de la competició d'escacs actius orgnaitzada pel CE
Sant Boi.

Classificació final
1. Pérez, Orelvis
Montcada
2. Matnadze Ana
Peona i Peó
3. Valdés, Leonardo
Foment
4. Movsziszian, Karen
ARM
5. Muñoz, Miguel
Cerdanyola
6. González, Jorge A.
COL
7. López, Josep Manuel
Sabadell
8. Cruz, Cristhian
PER
9. Panelo, Marcelo
ARG
10. Oms, Lluís
Barcelona UGA
fins a 157 jugadors.

7

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

nadze, i on un grup de 5 jugadors
els perseguien a només mig punt.
A la tarda, l’Ana Matnadze s’ha
quedat sola amb 6 de 6, però no ha
pogut puntuar a la setena contra el
GM Cristhian Cruz que venia de
guanyar l’AjedrezND una setmana abans. Amb 6,5 de 7 i, després
d’empatar la primera ronda contra
el jove Oriol Serra, el GM peruà

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 44 juliol 2013

Orelvis Pérez repeteix triomf
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Podi d'honor, amb Leonardo Valdés, Orelvis Pérez i Ana Madnatze.

Mattampoc ha pogut mantenir el
primer tauler i a la vuitena ronda
ha perdut contra el GM Orelvis Pérez. La darrera ronda es presentava molt interessant amb 3 líders
empatats: Orelvis Pérez, Ana Matnadze i sorprenentment el MI Jorge González. L’Ana Matnadze no
ha pogut passar de l’empat davant
del MI Leonardo Valdes, això combinat amb unes taules sense jugar
de Cristhian Cruz contra el GM
Miguel Muñoz a la taula 3 han deixat que el campionat es decidís a
la partida entre Jorge González i
Orelvis Pérez. Semblava que Jor-

ge González es podria endur la victòria, però ja amb pocs segons cadascun l’Orelvis ha pogut guanyar
un alfil que l’ha dut a la victòria
de la partida i, per tant, del campionat. Excel·lent resultat del GM
Orelvis Pérez que ha quedat campió en solitari del torneig per segon any consecutiu, la qual cosa
demostra que es troba en un gran
moment de forma ja que és líder
del Circuit i l’actual campió de
Catalunya.
Aquest any, com a novetat, s’ha
creat un premi per equips. L’equip
del Sant Boi s’ha imposat per da-

8

vant del Mollet i un total de 6
equips més. Els guanyadors dels
premis d’edats (de sub10 a sub16)
han estat Joana Ros, Gerard Ayats,
Xavier Martínez i Pere Garriga,
aquests premis animen a alguns
joves a jugar el torneig.
Esperem seguir creixent l’any
que ve oferint als escaquistes un
actiu vàlid per Elo, en un fantàstic
local de joc com és la biblioteca
municipal de Sant Boi, combinat
amb unes inscripcions econòmiques i uns bons premis, que fan que
tothom marxi satisfet i amb ganes
de repetir a la següent edició.
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XV Obert Int. del Foment Martinenc - Tancat MI
David P
ardo s’imposa en el tancat
Pardo
Del dissabte 20 d’abril al dissabte 15 de juny es van disputar al local
del Foment Martinenc la XV edició de l’Obert Internacional, així com
el Torneig Tancat, orientat a aconseguir normes de MI. David Pardo
s’ha imposat en el Tancat, on no s’ha fet cap norma, mentre que
Miguel Muñoz ha guanyat la competició oberta. En el grup B de
l’obert, Marc Urgel, de l’At. Colon, ha estat el vencedor.
Patricia Llaneza

D

urant els mesos d’abril,
maig i juny s’ha disputat
al local del Foment Martinenc un obert d’escacs dividit en
dos grups. El grup A era obert a
tothom i vàlid per elo FIDE, FCE i
normes de MC; el B estava limitat
a jugadors de menys de 2000 Elo
FCE i no computava per a Elo
FIDE. Paral·lelament es va celebrar
un tancat per a normes de MI, on
malauradament cap jugador va
complir el seu objectiu.
El campió del tancat va ser el
MI valencià del Barcelona UGA
David Pardo. El MI Hipòlit Asís,
que venia de completar excel·lents
actuacions tant al Campionat de
Catalunya per Equips com al tancat per a normes de GM de
Montcada, va començar molt fort,
amb 4,5/5 i fregant els 2500 virtuals; la sisena ronda, però, li va caure la bandera en un final igualat
contra el MI local Alfonso Jerez.
Per la seva part, David Pardo havia punxat amb dos empats davant
dos dels teòricament més fluixos
del torneig, però després es va
mostrar molt efectiu, derrotant Jerez i Asís. Amb un ràpid empat a
la ronda final davant de Marc
Sánchez, qui ja havia perdut tota
opció de norma a la setena ronda,

Primers taulers del Tancat del Foment, amb Juan David López i Makan Rafiee en primer
terme, i David Pardo i Alfonso Jerez, en segon pla.

Pardo va sumar 7,5, un punt més
que el segon classificat Jerez. Asís
va assolir el tercer lloc amb 6.
Agraïm als jugadors el seu esperit de lluita i esperem que, tot i
que no s’han assolit normes, si més
Classificació final Tancat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pardo, David
Barcelona UGA
Jerez, Alfonso
Foment
Asís, Hipòlito
Barcelona UGA
Sánchez, Marc
Foment
Ramírez, Jorge Alberto
MEX
Ryan, Joe
IRL
Almeida, Daniel
Foment
Garrido, Daniel
Foment
Rafiee, Makan
ALE
López, Juan David
COL

10

no, els aspirants hagin guanyat
bons punts d’experiència.
Obert internacional

Al grup A de l’obert, el gran favorit era sense dubte el GM Miguel
Classificació final Obert

7,5
6,5
6
5
5
4
3,5
3
2,5
2

1. Muñoz, Miguel Cerdanyola Vallès
2. Vehí, Victor M.
Montcada
3. Pérez, Benjamín
Barbera
4. Amigó, Jordi
Catalunya
5. Shatko, Danil
Barcelonès Sud
6. Leiro, Daniel
Tres Peons
7. Asensio, Teodoro
Montcada
8. Laliena, Luis
ONCE Aragón
9. Brusi, Ricard Ll. Santcugatenca
10. Gonzales, José A.
Peona i Peó
fins a 64 jugadors.
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Sala de joc del Foment Martinenc, on s’han jugat les diferents competicions.

Muñoz, qui superava àmpliament
en Elo a la resta de participants. La
coincidència de dates d’alguna
ronda amb el Campionat de Catalunya Absolut, però, donava una
oportunitat extra als seus rivals.
Així, després de la quarta ronda el
MC del Barberà Benjamín Pérez
marxava líder en solitari amb ple
de victòries. A la cinquena ronda
va caure davant l’Àlvar Lluís, una
de les revelacions del torneig, en
una gran partida del jugador del
Foment. A la sisena ronda Miguel
Muñoz va derrotar l’Àlvar Lluís i
ja no va sortir de la primera taula,
mostrant el seu joc pràctic al que
ens té acostumats, per acabar guanyant el torneig amb 7 de 9 (amb 8
partides jugades).
Hem de destacar la presència a
les primeres taules, i al cap de la
classificació, d’un grup de juga-

dors molt joves que han desplaçat
als teòricament més forts: Cristian
Fernández va finalitzar segon amb
una ronda menys (per coincidència amb el playoff de Divisió d’Honor) i el seu company del Mollet,
Javier Amores, en les mateixes circumstàncies, quart. El tercer lloc
va ser per a Oriol Porta, qui va derrotar el MI Vehí i va liderar el torneig amb Muñoz. Bones actuacions també de Max Ventura i Alejandro Sáez.
Grup B

El grup B va reunir més de 100
jugadors, des de nens i nenes que
gairebé no arribaven a la taula fins
pares i avis de jugadors que van
voler provar els escacs de competició. El triomf va correspondre al
número 1 del rànquing, el jove del
Colon Marc Urgel, amb 7,5 de 9,

11

seguit pel jugador i organitzador de
Mollet Ramon Caro amb 7. També va sumar 7 punts, assolint el tercer lloc, el prometedor jugador
d’EDAMI Daniel Riu, qui només
va disputar 7 partides!
Cada dissabte els participants
van tenir l’oportunitat d’analitzar
posteriorment les seves partides
amb un titulat internacional. Volem
agrair especialment al GM Marc
Narciso i al MI Joan Fluvià la seva
col·laboració amb aquesta iniciativa. Esperem que els jugadors hagin gaudit de l’experiència, que a
més a més va aportar al torneig un
caliu especial. Seguint la filosofia
de fomentar l’interès i la progressió dels jugadors, els guanyadors
dels trams d’Elo i de les categories d’edats han rebut com a premi
hores de classe a càrrec de titulats
del Foment Martinenc.
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El torneig premiava també el
vessant artístic dels escacs. Fins i
tot va haver-hi jugadors que el seu
objectiu era guanyar el Premi de
Bellesa:-) Al grup A la partida guanyadora va ser Sergi TorresBernard Martínez i al grup B, Pau
Pascual-Sergi Cuenca. Donat que
la part essencial d’un torneig d’escacs són els jugadors i les seves
partides, cada setmana es van publicar al lloc web de Chess Results
totes les partides del tres grups.
Presentem a continuació una selecció amb comentaris del MI Antonio Torrecillas.

K
k

fensar f2. ) 16...¥xc1 17.¦xc1
¤d3+! 18.£xd3 £xf2+ 19.¢d1
¤e3+ 20.£xe3 £xe3–+
16.¥d2 ¥xd2+ 17.£xd2 £xe4+
18.¢d1?
Porta a un final amb peó de menys
18.¥e2 ¤d4 19.f3 £xe2+ 20.£xe2
¤xe2 21.¢xe2 ¤f6µ
18...£a4+ 19.¢e1 ¤d4–+
El negre té avantatge decisiu, peó
d´avantatge i rei blanc exposat en
el centre.
20.¦c1 0–0 21.¦c4 £d7 22.h4 b5
23.¦c1 ¦ac8!
El negre s´obre pas sobre el rei
blanc.
24.h5 ¦xc1+ 25.£xc1 £f5!

¤f6 5.¤c3 e6 6.¤f3 dxc4
Habitualment el negre espera que
l´alfil s´hagi mogut abans de menjar a c4. El blanc jugarà posicions
normals amb un temps de més.
6...¥b4 7.¥d3 dxc4 8.¥xc4 0–0 9.0–
0 b6 s´ha jugat en centenars de
partides; 6...¥e7 es l´altra opció.
7.¥xc4 ¥e7 8.0–0 £c7 9.¥b3 0–
0N 10.£e2 a6 11.¥g5 ¤c6
12.¦ac1 ¤g4 13.¥e3
Seria un error 13.¥xe7?? ¤xd4! i
guanya el negre pel mat a h2.
13...¤xe3 14.£xe3 £a5?!
Prefereixo 14...¥d6!? 15.g3 £b6²
15.d5!± ¥c5?
Aquesta jugada permet impulsar
l´atac blanc.

Pérez, B.

Lluís, A
Defensa Siciliana [B44]
XV Obert A Internacional del Foment
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤c6 5.¤b5 d6 6.¥f4 e5
7.¥e3 ¥e6 8.c4 ¤f6 9.¤1c3 a6
10.¤a3 ¤g4 11.¥c1N
11.¥e2 ¤xe3 12.fxe3 ¦c8 13.0–0
¥e7 14.¤d5 ¥g5 15.£d2 0–0
16.¤b1?? ¥xd5! 17.exd5 £b6
18.¦f3 ¤d4 19.¦g3 ¥f4 20.¦h3
¤f5–+ i sembla mentida però el negre no va aconseguir el punt sencer... 21.¢f2 ¤xe3 22.¦xe3 f5
23.¤c3 ¥h6 24.¤a4 £a7 25.c5
¦xc5 Bykhovsky,A-Mileika Riga
1962 (½–½ en 40)
11...£b6 12.£d2 g6! 13.¤d5
¥xd5 14.cxd5 ¥h6 15.£c2?
El blanc vol tapar a d2 per no perdre el dret a enrocar i aquí la dama
defensa b2. El problema és que
queda perdut...
Era necessària: 15.£e2! (atacant
el ¤g4) 15...£b4+ 16.¢d1 £d4+
17.¢e1 i el negre pot repetir jugades o sacrificar peça per peons
amb 17...¥xc1!? 18.¦xc1 ¤xf2
19.£xf2 £xe4+ 20.¥e2 £xd5÷
15...£b4+
És encara millor 15...¤b4! 16.£e2
(16.£a4+ ¢e7–+ i no es pot de-

Ben aviat vindrà ...¦c8 i totes les
peces negres ataquen.
26.£d2 £e4+ 27.¢d1 b4
No hi ha defensa. El negre ha obtingut una posició d´atac i ha rematat amb exactitud a un rival
teòricament molt superior.
27...b4 28.¤c2 (28.¤c4 £b1+
29.£c1 ¤xf2+; 28.f3 ¤xf3–+)
28...¦c8 29.¤xd4 ¤xf2+ 30.£xf2
£b1+ 31.¢e2 £xb2+ 32.¢f3 ¦c3+
i el blanc ha d´abandonar.
0–1
A. Torrecillas

K
k

Asis, H.

Lopez, J.
Defensa Caro-Kann [D26]
Tancat del Foment Martinenc
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
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És millor 15...exd5 16.¤xd5 ¥d6±
16.£e4!!+Combinada amb el salt ¤g5, proporciona una atac decisiu.
16...exd5 17.¤xd5 h6
17...¥a7 18.¤g5 g6 19.£h4
(19.¤f6+ també és bona.) 19...h5
20.¤xf7! ¦xf7 21.¤e7+ ¢g7
22.¥xf7 ¢xf7 23.¤xc6 bxc6
24.¦xc6 £e5 25.£c4+ ¥e6
26.£xa6 ¥b8 27.£b7+ ¢f8 28.g3
¦a7 29.£b4+ ¢f7 30.¦e1i el blanc
guanya.
18.¤f6+!!
El blanc guanya amb 18.¤f6+ gxf6
19.£g6+ ¢h8 20.£xh6+ ¢g8
21.£g6+ ¢h8 22.£xf6+ ¢g8
23.£g5+ ¢h8 24.¦xc5+1–0
A. Torrecillas

II Obert Int. de Masdenverge – Terres de l’Ebre

Del 28 al 30 de juny s'ha disputat la segona edició de l'Obert internacional de Masdenverge-Terres de l'Ebre, amb una participació
gairebé 4 cops més alta que la primera edició. El colombià Alexander
Pena s'ha proclamat vencedor en solitari.
Josep Maria Alomà

D

urant el cap de setmana del
28, 29 i 30 de juny, s’ha
disputat a Masdenverge la
segona edició de l’Obert Internacional de Masdenverge - Terres de
l’Ebre.
Han estat tres dies molt intensos d’escacs, amb moltes activitats
paral·leles que han fet del conjunt
d’aquest obert, un bon torneig.
El torneig va néixer com a eina
de suport als nostres joves jugadors
de les nostres terres, perquè tinguin
la possibilitat de jugar un bon torneig, a tocar de casa. Pensem que
aquesta ha de ser la nostra filosofia, formar valors i bons jugadors
d’escacs. La pràctica fa mestres i
no ho podem descuidar mai.
En l’àmbit de la competició,
motiu principal del torneig, hem de
dir que ha estat molt competitiu,
el nivell dels jugadors ha estat molt
bo, amb unes diferències mínimes
en el rànquing inicial, fet que ha
propiciat que hi hagués competitivitat a fons i que en cap moment
hi hagués un clar favorit.
La participació ha estat molt
bona, amb 117 jugadors vinguts de
tot arreu, de Saragossa, de València, de Castelló, de Barcelona, de
Lleida de Tarragona i també del
nostre voltant.
També hem de dir que han estat representades moltes escoles
d’escacs, que han aportat alguns

Alexander Pena, guanyador del torneig.

dels seus joves jugadors més destacats.
El salt qualitatiu respecte a la
passada edició ha estat important,
l’any passat vam ser 33 jugadors i
aquest any, gairebé hem quadruplicat el nombre de participants. L’es-

Classificació final
1. Pena, Alexander
COL
2. Jordan, Miguel C. M. Castellon
3. Buch, Joan
Masdenverge
4. Bru, Llatzer
Cerdanyola
5. Galimany, Xavier Torredembarra
6. Sanchiz, Josep M.
Vila-real
7. Porras, Felipe
Barcelonés Sud
8. Accensi, Miguel A. Mora d´Ebre
9. Fernandez, Carlos St Josep Bad.
10. Montalban, Antoni
Carcaixent
fins a 117 jugadors.
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6,5
6
6
6
5,5
5,5
5
5
5
5

forç del grup de treball que ha fet
possible la edició d’aquest torneig
ha estat més que notori i la recompensa ha estat ben visible.
La competició

En quan als resultats finals, hem
de dir que fins la darrera partida
no hi havia un clar guanyador. Si
bé Alexander Pena partia amb mig
punt d’avantatge, hi havia 5 jugadors més amb opcions també al triomf final. Tots van haver de jugar
al límit de les seves possibilitats i
donar el màxim d’ells mateixos.
Finalment el mestre FIDE colombià Alexander Pena amb 6,5
punts de 7 possibles, es va imposar guanyant la darrera ronda, que
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El torneig creix de forma espectacular
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sumat al 0,5 punt d’avantatge, van
ser suficients per guanyar el torneig.
En segon lloc va quedar Miquel
Jordan amb 6 punts, del Circulo
Mercantil de Castelló i en tercera
posició i completant el podi, el
guanyador de la primera edició, el
jove valor Joan Buch del CE Masdenverge.
Altres classificats

També cal destacar el bon resultat
del jove de l’Ampolla, Llatzer Bru,
que amb 6 punts va quedar quart,
empatat amb el segon i tercer classificat. Com a primer local, Aaron
Rodriguez. En fèmines el 1r lloc
va ser per a Fanny Cabanillas de
Torredembarra. En veterans, el primer va ser, Miquel Ortí de Morella. Fins a rànquing 1800 va quedar 1r. Jordi Subirats del CE Masdenverge. Fins a 1900, Mario Torres del CE Marcos Frechin. Fins a
2000, Pablo Palacios de Saragossa.
Com a 1r sub 16 va quedar Daniel
Romero de Saragossa i en segon
lloc, Sergi Mascarell del CE Masdenverge.
En categoria sub 14, en primer
lloc va quedar Albert Girona de la
Selva del Camp i en segon lloc
Marc Avante, del CE Masdenverge.
En categoria fins a 12 anys, el
primer va quedar Marcel
Claramunt de l’Ateneu Colom i en
segon lloc Yannis Ochovo del CE
Masdenverge.
En sub 10, el primer fou Lluc
Estruch de Ponts i en segon lloc
Marc Salvadó del CE Masdenverge.
Activitats paral·leles

En quan a les activitats que en
motiu del II Obert Internacional
s’han portat a terme, destaquem la

Sala de joc de la competició.

molt bona acollida de la conferència impartida pel mestre FEDA
Manolo Alcover, basada en el tema
“Métodos para el desarrollo de la
intuición en el ajedrez”. El nombrós grup de participants, jugadors,
pares i educadors, van seguir amb
molta atenció els consells i les indicacions del mestre.
Respecte a l’anàlisi de partides,
activitat portada a terme pels monitors Robert Roiget i Carlos
Albert, va agradar molt, tan a joves jugadors en formació com als
formadors d’altres escoles, com els
pares dels nens presents a la sala
de joc. Veure els teus errors comesos durant la partida i que algun
mestre et pugui ajudar a superarlos, és bàsic si volem aprendre.
Pel que fa a les visites guiades
als espais naturals del nostre entorn, desenvolupada pel Museu de
l’Ebre, activitat bàsicament per als
acompanyants, també va agradar
molt. Sempre tenim un bon grup
d’entusiastes interessats en aquests
temes de natura i història.
Referent al torneig de ràpides
nocturn, va tenir bona participació,
la majoria van ser jugadors que jugaven l’Obert durant el dia. Va resultar guanyador Felipe Porras, del
EC Barcelonés Sud.
Respecte a les activitats d’es-
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barjo, la que més va agradar va ser
els banys a la piscina del poliesportiu.
Cal destacar l’important suport
de comerços del poble, de les empreses del nostre entorn i de les institucions, principalment l’Ajuntament de Masdenverge, que bé econòmicament o bé en productes típics de la zona, han col·laborat i
han fet possible la viabilitat
d’aquest torneig. També l’empresa Blitz d’Alzira, que porta a terme la part tècnica del torneig.
L’acte de lliurament de premis
va comptar amb la presència de
Cinta Espuny, delegada territorial
d’esports de la Generalitat, Manolita Cid, delegada de Benestar Social, Álvaro Gisbert, alcalde de
Masdenverge, Marta Amigó, delegada territorial de la Federació Catalana d’Escacs i dels regidors locals de cultura i de festes i joventut.
Tots ells van destacar la bona
acollida i el bon nivell de torneig,
encoratjant tan a jugadors com a
pares a portar als seus fills i gaudir
de la propera edició, animant als
organitzadors a fer d’aquest torneig
d’escacs, un clàssic de les nostres
terres, per a que tan jugadors com
aficionats puguin gaudir d’un bon
torneig d’escacs.
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Festa dels Escacs 2013
Un cop més la FFesta
esta dels Escacs ha estat un èxit

Enric Oliver

P

er novè any consecutiu la
Festa dels Escacs ha servit
per cloure el programa d’ensenyament del joc dels escacs que
des de fa molts anys organitza
l’Institut Barcelona Esports. Una
cloenda que novament s’ha celebrat al polisportiu Bac de Roda i
que s’ha dut a terme el divendres
7 de juny.
El programa d’enguany ha dut
el nom de “Els escacs... fan per tu”.
Al polisportiu si han concentrat
23 escoles i 650 nens i nenes que
com de costum han jugat moltes
partides i s’ho han passat la mar
de bé. A l’hora de jugar, tant els
alumnes com les escoles sempre
s’han barrejat.

La música que enguany ens ha
acompanyat gairebé tot el matí ha
consistit en una selecció de boniques cançons de les dècades dels
50 i 60, interpretades per destacats
crooners de l’època.
Les escoles que han pres part a
la Festa dels Escacs han estat: Aspace, Bàrkeno, Bosc de Montjuïc,
Carles I, Casas, Costa i Llobera, El
Carmel, Els Pins, Fort Pienc, Gayarre, Gravi, Ignasi Iglesias, L’Estel, Lloret, Parc del Guinardó, Patronat Domènech, Pau Vila, Reina
Violant, Sagrat Cor, Sant Jordi,
Turó Blau, Valldaura i Victor Català.
Les persones que s’han dedicat
a fer els constants canvis de parelles i que també han treballat a fons
perquè tot funcionés bé han sigut:
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Beatriz Alfonso, Cristina Bosch,
Josep Garcia, Pep Melendres,
Anna Oliver, Enric Oliver, Manel
Santolària, Assumpció Seguí i Toni
Soler.
En la feina del canvi de parelles també hi han col·laborat els
mestres: Sandra Alonso, Miriam
Benages, Joan Davia, Roger Esteller, Albert Gago i Ferran Serra.
Com sempre, alumnes i mestres
han estat obsequiats amb un punt
de llibre fet expressament per a la
ocasió.
Tanmateix, la Federació Catalana d’Escacs ha donat a cada escola uns quants tríptics informatius
que han de servir perquè els alumnes interessats sàpiguen a quin club
d’escacs poden anar a practicar i a
aprendre a jugar una miqueta més.
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Calendari de la Xa edició del Circuit Català 2013

Oberts aspirants
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