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Campionat d’Espanya Sub 14 2013
Victòria de l’e
xtremeny Íñigo López
l’extremeny
El català Guillem Salagran perd l’or a la darrera ronda
Els campionats d’Espanya per edats han arribat a la categoria sub
14, del 15 al 20 de juliol, jugada a Salobreña, com la resta de
competicions. La derrota de Guillem Salagran a la darrera ronda
l’ha deixat sense el triomf final, cosa que ha aprofitat l’extremeny
Íñigo López per superar-lo i quedar campió.
Redacció

L

a representació catalana,
consistent en 12 jugadors,
tots masculins, ha tingut una
actuació correcta en conjunt, tal
com s’esperava. Guillem Salagran
ha fet un gran paper, fregant les
medalles, tot i que sortia amb el número 7 de rànquing. El jugador del
Gerunda ha liderat la major part de
la competició i s’ha plantat a la
setena ronda amb 6 de 6, líder en
solitari. Fins i tot ha derrotat el que
seria campió, Íñigo López. Un final de torneig molt fluix, amb dues
taules i una derrota a la darrera ronda davant del fort Miguel Santos,
l’ha apartat del triomf i ha quedat
finalment quart. Al contrari de Salagran, el campió, l’extremeny Íñigo López, s’ha refet de la derrota
contra el català i s’ha imposat en
les 3 darreres partides, superant en
el desempat els dos andalusos. José
M. González ha pagat cara la seva
derrota contra Íñigo i s’ha conformat amb el subcampionat, mentre
que Miguel Santos, el favorit, ha
cedit massa taules i ha quedat finalment tercer.
Oriol Serra ha fet un torneig irregular, tot i que les últimes rondes ha pogut escalar posicions. El
jugador del Figueres ha pagat ca-

Podi sub 14, amb Miguel Santos, José Miguel González, Íñigo López, Mireya Represa,
Alejandra Márquez i Eihartze Buiza, d'esquerra a dreta.

res les derrotes en rondes massa
primerenques, cosa que l’ha perjudicat en el desempat, quedant finalment 13è. Guillem Porta ha fet
una actuació més discreta, amb un
mal final de torneig.
En categoria femenina, la ga-
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López, Íñigo
González, José Miguel
Santos, Miguel
Salagran, Guillem
Domingo, Alejandro
López, Jesús
Nieves, José Manuel
Laiz, Héctor
Alfaya, Roberto
Represa, Mireya
Serra, Oriol
Pulido, Manuel
Porta, Guillem
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llega Mireya Represa ha estat clarament superior a les rivals i ha
acabat en una bona 10a posició,
cosa que li ha permès superar en
un punt l’andalusa Alejandra Marquez i la càntabra Eihartze Buiza,
segona i tercera, respectivament.

Classificació final
...
7,5
32 Ros, Jaume
7,5
...
7,5
43 Martínez, Carlos
7
...
7
45 Povill, Xavier
7
...
6,5
47 Panades, Oriol
6,5
...
6,5
51 Ventura, Alexandre
6,5
...
92 Bover, Pol
CAT 6,5
...
114 Orteu, Max
CAT 6
...
121 Salleras Mercader Josep M.
CAT 5,5
fins a 150 jugadors.
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Campionat d’Espanya Sub 16 2013
L’andalús Miguel Santos, de categoria sub 14, es proclama campió d’Espanya
Del 22 al 27 de juliol s’ha disputat a la localitat granadina de Salobreña, i dins del marc dels campionats d’Espanya individuals per
edats, la competició sub-16, amb la victòria de l’andalús Miguel
Santos. Pere Garriga ha estat el millor català, finalment 6è, mentre
que la Laura Martín, amb 5 punts, ha aconseguit el bronze.
Redacció

S

alobreña (Granada) és la seu
dels campionats d’Espanya
per edats, que es vénen jugant des del mes de juny. Van començar els més menuts i ara ha correspòs el torn als sub-16. la participació catalana, en conjunt, no ha
estat pas dolenta, amb 13 jugadors
que han ocupat, majoritàriament, la
part alta de la classificació.
El domini de l’andalús Miguel
Santos (sub 14) ha estat absolut, i
no ha donat opció als rivals, acabant finalment amb 8 de 9. Del
grup de perseguidors, el gallec Julio Suárez ha superat el desempat i
ha acabat segon i invicte, també.
Pere Garriga, del CE Mollet, amb
6,5 punts, ha quedat sisè. Ha començat molt bé, però la derrota
contra Julio Suárez a la 7a ronda,
li ha restat opcions. Amb els mateixos punts ha acabat Llatzer Bru,
de la PE Cerdanyola, que ha tingut
una inesperada i primerenca derrota, però que s’ha pogut refer, tot
i que no s’ha hagut d’enfrontar als
primers classificats, com el Pere.
El també cerdanyolenc Marc Pozanco ha acabat amb la mateixa
puntuació, però un mal inici l’han
deixat amb un mal desempat.
En qualsevol cas, l’èxit més
destacat correspon a la Laura
Martín, que ha aconseguit el bron-

Podi sub-16, amb Laura Martín, Inés Prado, Irene Nicolás, Miguel Santos, Marc Montoya i
Julio Suárez, d'esquerra a dreta.

ze en categoria femenina. La jugadora del CE Llinars, que ja havia
estat plata en sub-14, fa dos anys,
ha tingut un bon inici, fins i tot amb
bones opcions per lluitar per l’or,
però ha acabat la competició amb
mig punt a les tres darreres partides i s’ha vist superada per la in-

discutible número u, la valenciana
Irene Nicolás, així com per la gallega Inés Prado, totes dues amb
mig punt més. Bon paper també de
la Gal·la Garcia-Castany, amb els
mateixos punts que la Laura, però
molt irregular durant la competició.

Classificació final
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Santos, Miguel
Suárez, Julio
Montoya, Marc
Shen, Yue
Navarrete, Samuel
Garriga, Pere
Abal, Lucas
Martín, Guillermo
Marchena, Javier
Bru, Llatzer
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...

14 Pozanco, Marc
15 Ventura, Màxim

CAT 6,5
CAT 6

...

17 Forsberg, Martín

CAT 6

5

CAT 5,5

36 Gutiérrez, Daniel

CAT 5,5

38 Martín, Laura

CAT 5

44 Arnijas, Marc
45 López, Aleix

CAT 5
CAT 5

49 Garcia-Castany, Gal.la

CAT 5

...
...

...

...
...

28 Porta, Oriol
...

82 Porta, Guillem
83 Lafuente, Andrea
fins a 137 jugadors.

CAT 4
CAT 4
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Laura Martín, tercera en categoria femenina
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Campionat d’Espanya Sub 18 2013
El madrileny David Antón, campió
Cap medalla per als representants catalans
La darrera de les competicions per edats celebrades a Salobreña
ha estat la sub-18, on cap dels catalans ha obtingut medalla, tot i
que, en conjunt, han fet un bona paper. David Antón, clar favorit,
s’ha imposat en categoria absoluta, mentre que la valenciana Irene
Nicolás, campionat també en sub-16, ha repetit triomf en sub-18.
Redacció

D

el 29 de juliol al 4 d’agost
s’ha disputat la competició
dels més grans, dins dels
campionats d’Espanya per edats, a
la localitat granadina de Salobreña,
com la resta d’edats. Tot i que la
representació catalana tenia alguna possibilitat, a priori, ja que el
número 4 del rànquing era Marc
Sánchez, al final ha estat David
Pardo qui ha tingut alguna opció
al podi. En qualsevol cas, els nostres 6 jugadors han fet un paper
digne, quedant tots per sobre de la
meitat de la taula. Pel que fa a la
categoria femenina, no hem portat
cap representant.
El GM madrileny David Antón,
que partia com a clar favorit, amb
2559 punts d’Elo FIDE, ha dominat la competició. Tot i el mà-amà amb el valencià Javier Alcaraz,
el madrileny ha encapçalat sempre
la classificació, cosa que li ha permès cedir unes taules a la darrera
ronda, sabent que l’empat l’afavoriria.
David Pardo, ha sorprès tothom, i si a la penúltima ronda s’hagués imposat a Antón hagués pogut guanyar la competició. Finalment, un digne sisè lloc per al MI
del Barcelona-UGA. Marc

Podi sub 18, amb Javier Alcaraz, Carlos Suárez, David Antón, Irene Nicolás, Amalia
Aranaz i María Cerrato.

Sánchez ha tingut un inici molt bo,
amb 4 de 4, però la segona meitat
de la competició s’ha descentrat i
ha perdut massa punts, acabant
amb 6.
Meritori triomf de la valenciana sub-16 Irene Nicolás, que no en

tenia prou amb la victòria a la seva
categoria, i s'ha acabat imposant
també en aquesta categoria superior, fins i tot amb opcions al podi
absolut. L’andalusa Amalia Aranaz
ha quedat segona i la madrilenya
María Cerrato, tercera.

Classificació final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Antón, David
Alcaraz, Javier
Suárez, Carlos
Santos, Jaime
Nicolás, Irene
Pardo, David
Aranaz, Amalia
Quintín, Alberto
Escudero, Alejandro
Bas, José J.
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11 Sánchez, Marc

CAT 6

13 Díaz, Carles

CAT 6

...
...
32 Rojano, Carlos

CAT 5

...
39 Jareno, Aleix

CAT 5

...
45 Pinsach, Alexandre
fins a 103 jugadors.

CAT 4,5

Última hora
Ascens del CE Barberà a Divisió d'honor
El Club Escacs Barberà ha assolit de manera brillant l’ascens a
la Divisió d’Honor espanyola.
Amb un equip format per Marc
Narciso, Jonathan Alonso,
Thomas Willemze i Julian Geske van empatar a punts amb el
primer classificat el C.E. Ajoblanco de Extremadura i finalment van perdre el títol de campions en el desempat de partides
rápides.
Felicitats al club d'escacs
Barberà!

+ info al proper Butlletí

Olga Ale
xandrova, campiona d'Espanya
Alexandrova,
Olga Alexandrova, amb llicència
per la FCE, ha guanyat amb autoritat el Campionat d’Espanya
Femení, seguida de Mónica Calceta. Ha tancat el podi la jugadora aficanda a Catalunya, Ana
Matnadze. La resta de jugadores
catalanes han fet una correcta actuació. Tant Elisabet Ruiz, com
Beatriz Alfonso i Elisabeth Riera han fet el 50% de la puntuació i Sonia Martin 3,5 punts, en
un campionat més fort que en anteriors edicions.
Felicitats a la guanyadora!
+ info al proper Butlletí
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XV Obert Internacional Sant Martí
Victòria aplastant de Simen Agdestein
El GM norueg Simen Agdestein s'ha imposat amb claredat en l'Obert
Internacional del Sant Martí, que ha vist incrementada la inscripció respecte l'any anterior. S'han obtingut dues normes de MI, per
a l'indi Mhamal Anurag i el portuguès Luís Neves da Silva. Andrés
C. Navarro, de l'Ideal Clavé, ha guanyat en el grup B.
Ricard Llerins

XV Obert Internacional
Sant Martí
· Del 13 al 21 de juliol
· Categoria: A
· Participants: 291
· Guanyador: Simen Agdestein
· Àrbitre principal: M. Fdez-Díaz

D

el 13 al 21 de juliol vam
organitzar el XV Obert Internacional d’Escacs Sant
Martí 2013. Aquest torneig, que
forma part del X Circuit de Torneigs Internacionals de la FCE, es
va jugar entre la sala d’actes i el
gimnàs del centre cívic Sant Martí.
En ell van participar 291 jugadors
reals, que van jugar almenys cinc
partides: 119 al grup A i 172 al B
de 26 països diferents.
L’àrbitre principal de l’obert va
ser l’AI Miquel Fernández-Díaz,
qui va donar una norma d’à rbitre
FIDE al AN Pau Castillo i dos de
AN a Martí Brotat i Vladimir Zaiats. L’Organitzador de la competició, Ricard Llerins, també va rebre una norma d’OI. El primer dia
de joc ens va visitar la Barcelona
Televisió fent entrevistes a diversos jugadors. A l’Obert van participar 13 grans mestres, 25 mestres
internacionals, 15 mestres de la

Podi del torneig barceloní, amb Nazar Firman, Simen Agdestein i Alexander Kovchan
d'esquerra a dreta.

Classificació final
1. Agdestein, Simen
NOR
2. Kovchan, Alexander
UCR
3. Firman, Nazar
UCR
4. Flores, Mauricio
TXI
5. Asís, Hipòlit
Bcn UGA
6. Nikolov, Momchil
BUL
7. Grigoryan, Karen H.
ARM
8. Cruz, Cristhian
PER
9. Arenas, David
COL
10. Ortiz, Isan Reynaldo
CUB
fins a 119 jugadors.

8

8,5
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

FIDE i 8 mestres catalans. Respecte la participació femenina hi ha
hagut una gran mestre femenina,
dues mestres internacionals femenines, i tres mestres FIDE.
Com a activitat complementària, es va organitzar un torneig de
partides ràpides, el XV Obert Ràpid Sant Martí 2013, de 9 rondes i
5 minuts per jugador a finish, el

7 punts. A l’ entrega de premis va
assistir la consellera d’Esports del
Districte de Sant Martí de l’Ajuntament de Barcelona, Sra. Rita Alvar, qui va agrair la feina feta per
l’entitat, el president de la Federació, Sr. Antoni Ayza, i el president
del CE Sant Martí Eduard Arilla,
qui va agrair la participació de tothom.
A la darrera ronda del nostre
obert d’estiu d’aquest any, el GM
norueg S. Agdestein anava destacat amb 7,5 punts de 8 partides,
seguit només pel GM N. Firman
amb 7 de 8. Per tant amb taules
quedava campió automàticament.
A pesar que l’Agdestein portava
negres, les taules no es van produir,
i va acabar guanyant la partida de
la darrera ronda fent uns impressionants 8,5 punts en 9 partides. Reproduïm aquesta partida tot seguit.

K
k

17.£a3 £c7 18.¦f1-e1
El blanc ha creat dos peons aïllats
al negre, però en l'intent d'atacarlos es queda amb la dama arraconada on no jugarà durant molta
estona.
18...¥a8 19.¤d3 c4 20.¥xd5?
Innecessària cessió de l'alfil blanc.
L'alfil dolent negre serà millor a
partir d'ara que el cavall blanc.
20...¥xd5 21.¤b4 ¥a8 22.£a6
¦b6 23.£a5 £b7 24.f3 ¦b5!
El negre va col·locant les peces de
forma que l'alfil i la dama debilitin
l'enroc blanc, alhora que amb la
torre evita que la dama torni al
centre del tauler i la prepara per
portar-la a l'atac.

Firman, N.

Agdestein, S.
Defensa Francesa [C11]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.¥g5
dxe4 5.¤xe4 ¤b8-d7 6.¥e2
Una jugada pacífica dins d'aquesta
variant de la defensa Francesa, on
el negre intenta canviar una peça
per tenir més espai per a la resta.
Més agressiva sembla 6.¥d3
apuntant cap a l'enroc curt negre.
6...h6 7.¤xf6+ ¤xf6 8.¥h4 ¥e7
9.c3 0-0 10.¤f3 ¤d5
El negre proposa un altre canvi de
peces. Sembla que el blanc té una
posició més còmoda perquè al
negre li falta desenvolupar l'alfil
dolent del flanc de dama, un dels
problemes de la Francesa.
11.¥xe7 £xe7 12.¤e5 c5 13.0-0
b6 14.¥f3 ¥b7
Un cop canviades algunes peces,
el negre acaba el desenvolupament i comença a atacar el centre
blanc, com sol passar.
15.dxc5 bxc5 16.£b3 ¦a8-b8

9

25.£a4 ¦g5 26.¦e3 £b6 27.¦ae1
El blanc s'ha debilitat l'enroc, té
peces clavades, d'altres que les
defensen i la dama en un racó del
tauler, per la qual cosa deu estar
malament.
27...¥xf3 28.g3 ¥a8 29.£a6 £c5
30.b3
Desesperació. El blanc intenta
canviar la dama per disminuir l'atac
i en no aconseguir-ho es debilita
més
30...cxb3 31.axb3 ¦d8 32.£c4
£b6 33.£a6 £c5 34.£c4 ¦d2!
Decisiva entrada a la setena fila
rival, que decideix la partida.
35.£xc5 ¦xc5 36.¦e1-e2 ¦xe2
37.¦xe2 ¦xc3
0-1
Ricard Llerins.
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mateix dissabte 13 de juliol que
començava l’obert però pel matí,
en el que van participar 50 jugadors federats, i que va guanyar el
MF Xavier Àvila, amb 7,5 punts
de 9 rondes, seguit pel MF Òscar
Ruiz empatat a 7 punts amb Guillem Subirachs.
El torneig principal tenia 18 trofeus i 7.010 euros en premis en
metàl·lic, repartits en 35 premis
diferents: 21 pel grup A que representaven 5.410 euros i 14 premis
pel grup B que representaven 1.600
euros.
En la classificació final, darrera del GM norueg Simen Agdestein, que s’ha passejat pel torneig
amb 8,5 punts, van quedar empatats el GM Ucraïnès Alexander
Kovchan amb 7 punts amb el seu
company GM Nazar Firman i el
GM xilè Mauricio Flores. El millor jugador català va ser el MI
Hipòlit Asís, cinquè clasificat amb
6,5 punts.
S’han retransmès per Internet
els cinc primers taulers de la competició gràcies al retransmisor Javier Ríos. D’altra banda cal destacar que el jugador Òscar Ruiz va
passar totes les partides de la competició al Chess Results: més de
1.000.
Al final només han fet norma
de MI el jugador indi Mhamal
Anurag i el portuguès Luís Neves
da Silva. Els dos jugadors amb
norma van rebre de l’àrbitre principal, Miquel Fernández-Díaz, el
full d’acreditació de la norma
aconseguida.
El campió del grup B va ser el
jove de l’Ideal Clavé Andrés Camilo Navarro, amb 7,5 punts, empatat amb la jugadora colombiana
María Valera. En tercer lloc va quedar el local Norberto Moreno amb
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XVIII Open Internacional “Ciutat de Balaguer”
Domini del GM peruà Jorge Cori
Del 15 al 23 de juliol s’ha disputat, al Casal Lapallavacara de
Balaguer, l’Open Internacional organitzat pel club de la ciutat. El
GM peruà Jorge Cori s’ha imposat en solitari després de fer un torneig molt regular. Bon paper de Joan Mellado i Xavi Vila, que han
quedat entre els deu primers.
XVIII Open Internacional
“Ciutat de Balaguer”
· Del 15 al 23 de juliol
· Categoria: A
· Participants: 85
· Guanyador: Jorge Cori
· Àrbitre principal: Enio Bello

Redacció

A

mb una participació similar a la de l’any anterior,
però amb una tendència a
la davallada els darrers anys, s’ha
disputat la 18a edició de l’Open Internacional "Ciutat de Balaguer",
que ha comptat amb la presència
d’una alta proporció de jugadors
titulats internacionals. Entre els
participants hi havia un dels millors jugadors xinesos i GM des
dels 19 anys, amb el número un del
rànquing del torneig, Ni Hua, que
finalment ha quedat tercer. Havia
també habituals jugadors d’altres
edicions, com Vladimir Burmakin,
Levan Aroshide, Joan Mellado,
Josep Oms o Jorge Cori. Precisament, el peruà s’ha proclamat campió enguany.
Jorge Cori s’ha mantingut sempre al capdavant de la classificació, des de la primera ronda, i n’ha
tingut prou amb unes taules a la
darrera per ser campió en solitari.
Sòlid torneig del peruà que en
l’edició anterior li va faltar ben poc

Sala de joc, al local del Casal Lapallavacara de Balaguer.

per aconseguir-ho, quedant només
a mig punt del campió. Bladimir
Burmakin ha tingut una inesperada derrota davant de l’espanyol
Joaquin M. Antoli a la 3a ronda,

Classificació final
1. Cori, Jorge
PER
2. Burmakin, Vladimir
RUS
3. Hua, Ni
XIN
4. Aroshidze, Levan
GEO
5. Naroditsky, Daniel
USA
6. Vila, Xavier
Bcn-UGA
7. Castellanos, Renier
ESP
8. Mellado, Joan
AND
9. Janev, Evgeni
BUL
10. Kovacevic, Slobodan
SRB
fins a 85 jugadors.
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però s’ha pogut refer i acabar segon, gràcies sobretot a la important victòria davant del GM xinès
Ni Hua a la sisena ronda.
Bon torneig de Xavi Vila, amb
dues derrotes davant del xinès i del
MI valencià Renier Castellanos,
així com de Joan Mellado, amb una
derrota contra Aroshide.
A més dels escacs, s’han disputat diverses activitats paral·leles,
com la visita cultural per la ciutat,
el torneig de futbol, la visita al Parc
Astronòmic del Montsec i les sortides en BTT i piragüisme. Els participants també tenien l’accés a la
piscina.

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 46 agost 2013

11

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 46 agost 2013

XXXI Open Internacional d’Andorra
El GM ucraïnès Andrey V
ovk, campió
Vovk,
Un dels plats forts del Circuit Català ha estat el torneig andorrà, on
s'ha imposat, en l'últim sospir, el GM ucraïnès Andrey Vovk. L'espanyol marcos Collado ha fet norma de MI, i el francès Eric Gaudineau
de GM. La competició ha vist augmentat el nombre d'inscripcions.

XXXI Open Internacional
d’Andorra
· Del 20 al 28 de juliol
· Categoria: A Sup.
· Participants: 178
· Guanyador: Andrey Vovk
· Àrbitre principal: J. Escribano

Federació d’Escacs Valls
d’Andorra

A

mb una participació de 178
jugadors, 16 grans mestres,
13 mestres internacionals
i 9 mestres FIDE, es va celebrar
del 20 al 28 de juliol a les instal·lacions de l’Hotel St. Gothard, una
nova edició, enguany arribant gairebé al sostre d’inscripcions, limitada a 180.
A la darrera ronda del torneig,
fins a 6 jugadors van arribar al capdavant de la classificació empatats
amb 6,5 punts, però tant sols un
d’ells va ser capaç de vèncer, el
gran mestre ucraïnès Andrey Vovk,
i per tant va poder guanyar el torneig en solitari. En la seva primera visita al Principat, aquest jove
jugador va fer un torneig molt sòlid i només va tenir problemes en
la seva partida contra Iturrizaga
que va desaprofitar un clar avantatge en els problemes de rellotge.
Pel que fa a la segona plaça, finalment set han estat els jugadors que

El campió, l'ucraïnès Andrey Vovk, amb Paloma Carrión (directora de l'hotel St. Gothard) i
Josep A. Rivero (director de la competició).

han empatat amb 7 punts. L’ordre
exacte de la classificació final segons els criteris de desempat ha
estat: 2n. Maxim Rodshtein (ISR),
3r. Renier Vázquez (ESP), 4t.
Eduardo Iturrizaga (VEN), 5è.
David Norwood (AND), 6è. Marc
Narciso (ESP), 7è. Yannick Gozzoli (FRA) i 8è. Vladimir Hamitevici (MDA).
Classificació final
1. Vovk, Andrey
UCR
2. Rodshtein, Maxim
ISR
3. Vázquez, Renier
ESP
4. Iturrizaga, Eduardo
VEN
5. Norwood, David R
AND
6. Narciso, Marc
Barberà
7. Gozzoli, Yannick
FRA
8. Hamitevici, Vladimir
MDA
9. Gaudineau, Eric
FRA
10. López, Josep M.
SCC Sabadell
fins a 150 jugadors.
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7,5
7
7
7
7
7
7
7
6,5
6,5

El cert és que no tots ells ho van
tenir fàcil per arribar fins aquí. Iturrizaga i Vázquez van ser els primers en obtenir aquesta puntuació
degut a què, en la darrera partida,
que els enfrontava junts, van signar taules després de poc més de
10 jugades, renunciant així a guanyar el torneig. Molt més disputada, en canvi, fou la partida jugada
en el tercer tauler, entre els grans
mestres Narciso i Rodshtein. El
jugador català va poder guanyar un
peó en el mig joc, però el cert és
que a canvi el seu rival va obtenir
un contrajoc més que raonable i
finalment la posició es va simplificar cap a un final d’alfils de diferent color de taules teòriques.
Del grup de perseguidors amb
6 punts, no tots els jugadors foren

capaços d’obtenir la victòria, però
tres la van aconseguir, atrapant així
els jugadors que havien fet taules.
Aquest fou el cas del millor jugador del Principat en el torneig, el
gran mestre David Norwood, que
va vèncer el gran mestre argentí
Ruben Felgaer, sisè del rànquing
inicial, en una bona partida estratègica aconseguint la victòria passades les quatre hores de joc.
El gran mestre francès Yannick
Gozzoli i el mestre internacional
moldau Vladimir Hamitevici foren
els altres dos jugadors capaços
d’arribar als 7 punts. En el cas de
Gozzoli, gràcies a la seva victòria
enfront l’espanyol José Fernando
Cuenca, mentre que Hamitevici va
superar en una complicada partida
el també espanyol Julen Arizmendi.
Pel que fa a les normes, i malgrat que abans de la novena ronda
diversos jugadors en tenien opcions, tant sols dos l’han obtingut,
el jugador espanyol Marcos Collado, de mestre internacional, i el
francès Eric Gaudineau, que l’ha
obtingut, amb l’excel·lent torneig

que ha disputat, de gran mestre internacional. Cal dir que Gaudineau va jugar la darrera ronda amb
opcions de guanyar el torneig (portava 6,5 punts i ja havia fet la norma) el que hagués estat una autèntica sorpresa si tenim en compte el
seu Elo, que no arriba als 2400.
Aquesta edició ha tingut un nivell força elevat i proba d’això és
el resultat d’alguns forts jugadors
que no han arribat a lluitar mai per
les primeres places i que s’han vist
desplaçats en la classificació final.
És el cas dels grans mestres espanyols Arizmendi (33è) i Ibarra
(37è) o Arthur Kogan (39è), tots
ells acabant amb 5,5 punts, per sota
del seu nivell real de joc.
Pel que fa a les activitats lúdiques paral·leles al llarg del torneig,
es van mantenir la visita al centre
termolúdic Caldea, la gratuïtat del
Telecabina de La Massana que
dóna accés a Vallnord, i el torneig
de futbol en les mateixes instal·lacions de l’Hotel Sant Gothard. Es
van afegir dos sopars, un en un restaurant argentí d’Arinsal i una barbacoa a la piscina de l’Hotel.

Les principals novetats
d’aquesta edició foren més aviat
tecnològiques. D’una banda es van
oferir en directe imatges de la sala
de joc (broadcast) i de fet, vist com
ha funcionat la proba pilot, la idea
és afegir-ne més en la propera edició. Per altre banda, els jugadors
que ho desitjaven podien instal·lar
una aplicació del torneig per telèfons mòbils, que van utilitzar una
setantena de persones. Amb l’aplicació disposaven en tot moment de
l’agenda del torneig i activitats,
podien compartir fotografies o
se’ls avisava quan l’emparellament
ja era públic a Chess-results. Per
l’any vinent també es mantindrà i
millorarà.
De cara l’any vinent, i gràcies
al patrocini signat amb l’Hotel St.
Gothard, ja podem anunciar les
dates, del 19 al 27 de juliol del
2014. De fet, i gràcies a la gentilesa de l’Hotel hi ha un jugador que
durant l’acte de lliurament de premis va guanyar, en el sorteg realitzat, una estada gratuïta pel 2014,
així que l’organització ja pot començar a treballar en la nova edició!

Trobareu un ampli arxiu fotogràfic del torneig, amb els noms dels jugadors, al Web http://www.flickr.com/photos/feva/sets/72157634318129845/
També trobareu més informació del torneig al Web del CEA http://www.escacsandorra.com/
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Sala de joc, a les instal·lacions de l'hotel Sant Gothard.
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XXXIX Open Internacional “Vila de Sitges”
Victòria del sub 18 Karen H
H.. Grigoryan
Moltes banderes i gairebé la meitat dels participants, en el grup A,
amb titulació internacional, han omplert de color el teatre Casino
Prado de Sitges. El jove GM armeni Karen H. Grigoryan, amb només
18 anys i un dels favorits, s’ha imposat amb claredat, seguit de
l’uzbequistà Alexei Barsov i del veneçolà Daniel Pulvett.

XXXIX Open Internacional
“Vila de Sitges”
· Del 22 al 31 de juliol
· Categoria: B
· Participants: 150
· Guanyador: Karen H. Grigoryan
· Àrbitre principal: JM Salvans

Redacció

U

n total de 150 jugadors han
participat, del 22 al 31 de
juliol, en un dels òpens
més clàssics de l’estiu a Catalunya,
juntament amb el de Manresa i
Badalona. El nombre de jugadors,
pel que fa a tots dos grups, és manté
prou constant en les darreres edicions de la competició.
El jove Karen H. Grigoryan
s’ha proclamat campió, jugant un
torneig molt regular i acabant sense cap derrota. Amb 18 anys i campió d’Europa sub 16 al 2010, el
GM armeni n’ha tingut prou amb
fer taules amb els contrincants més
forts i guanyar la resta de partides
per acabar imposant-se en solitari.
Així i tot, el GM italià Daniele Vocaturo ha començat la competició
molt fort, i amb 5 de 5 era líder en
solitari, però dues derrotes consecutives contra el campió i el segon
classificat l’han deixat sense opcions.

El campió del tonrneig, Karen H. Grigoryan, procedent d'una família armènia amb gran
tradició escaquista.

Cal destacar la norma de MI
aconseguida pel jove norueg Lars
Oskar Hauge, amb només 15 anys
i un Elo de 2206.
El primer jugador amb bandera
estatal, Miguel Muñoz, s’ha mos-

Classificació final
1. Grigoryan, Karen H.
ARM 7,5
2. Barsov, Alexei
UZB 7
3. Pulvett, Daniel
VEN 7
4. Vocaturo, Daniele
ITA 6,5
5. Movsziszian, Karen
ARM 6,5
6. Ynojosa, Felix José
VEN 6,5
7. Hauge, Lars Oskar
NOR 6
8. Muñoz, Miguel
Cerdanyola 6
9. Arenas, David
COL 6
10. Firman, Nazar
UKR 6
fins a 77 jugadors.

14

trat molt conservador, entaulant les
4 darreres partides i acabant a 1,5
punts del campió. Bon paper del
MF Xavier Àvila, de l’Escola
d’Escacs de Barcelona, amb un
12è. lloc, així com de Marc Capellades, del Peona i Peó, que ha acabat amb 5.
Pel que fa al grup B, amb una
participació similar a la de l’A,
Enric Masferrer, del Peona i Peó,
ha guanyat la competició, amb 7,5,
seguit de Tomàs Sirera (Vilafranca) i Ismael Molano (Montornès).
L’aragonès Ángel Sarto, que arribava líder a la darrera ronda, s’ha
vist superat per Sirera i ha acabat
finalment quart.

XIV Obert Internacional "Ciutat d’Olot"
El GM georgià LLevan
evan Aroshidze s’imposa en un esprint final a Vladimir Burmakin
El diumenge 28 de juliol s’ha jugat al casino d’Olot l’edició 14a de
l’Obert Internacional de la ciutat, de partides semiràpides, amb una
bona participació. El GM georgià Levan Aroshidze ha guanyat la
competició després de superar en el desempat el GM rus Vladimir
Burmakin.
XIV Obert Internacional
"Ciutat d’Olot"
· 28 de juliol
· Categoria: b
· Participants: 97
· Guanyador: Levan Aroshidze
· Àrbitre principal: R. Casassas

Redacció

A

mb una participació clarament més alta que la temporada anterior, un 20 %
més de jugadors, s’ha celebrat la
14a edició de la competició olotina, consistent en una jornada a 8
rondes d’escacs actius. El GM georgià Levan Aroshidze s’ha tret
l’espina de l’any passat, quan va
quedar segon, darrera del colombià Jorge González, i s’ha imposat, després de superar en el desempat Bucholz el rus Vladimir
Burmakin, que ha acabat empatat
a 8 punts. Tots dos jugadors han
fet un torneig molt similar, han entaulat entre ells i han cedit altres
taules al llarg de la competició,
guanyant la resta de partides.
El jugador del Sant Boi, Ramon
Chalmeta, ha estat el primer català, amb 7 punts, sisè, i amb dues
derrotes, davant d’Orelvis Pérez i
de Vladimir Burmakin. El jugador

El GM georgià Levan Aroshidze, campió de l'Open Internacional d'Olot.

Classificació final
1. Aroshidze, Levan
GEO
2. Burmakin, Vladimir
RUS
3. Flores, Mauricio
TXI
4. Ortiz, Isan R.
CUB
5. Kovacevic, Slobodan
SRB
6. Chalmeta, Ramon
Sant Boi
7. González, Raul O. SCC Sabadell
8. Triadu, Jordi
Olot
9. Pérez, Orelvis
Montcada
10. Panelo, Marcelo
ARG
fins a 97 jugadors.
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8
8
7,5
7
7
7
6,5
6,5
6
6

local Jordi Triadu, ha fet un gran
paper, acabant 8è, amb 6,5, primer
classificat entre els no titulats i per
davant d’alguns GMs i MIs. La MI
femenina colombiana Cristina Salazar, amb 6 punts, ha estat 13a.
La jugadora olotina Mònica Vilar,
amb 5,5 punts, ha acabat 26a, i ha
estat la segona, darrera la colombiana.

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 46 agost 2013

Èxit de participació
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XXXIX Obert Internacional Ciutat de Badalona
Triomf dels catalans a Badalona
La 39a edició de l’ Obert Internacional Escacs Ciutat de BadalonaMemorial Miquel Castellà i Gili ha donat un podi majoritàriament
català, amb la victòria del jugador local Joan Fluvià, seguit de Daniel
Alsina.
XXXIX Obert Int. Ciutat
de Badalona
· Del 2 al 10 d'agost
· Categoria: A
· Participants: 272
· Guanyador: Joan Fluvià
· Àrbitre principal: JM Salvans

Redacció

U

n cop més s’ha jugat un
dels clàssics de l’estiu,
amb una participació similar a l’any passat. Ha estat escassa
participació de jugadors de l’Europa de l’est i molt alta la dels sudamericans, sobretot colombians.
La competició s’ha dividit en tres
grups, segons l’Elo internacional:
grup A per als majors de 2150, B
per al que tenen entre 1850 i 2149,
i C per als de menys de 1849. El
local de joc ha estat el Centre Cívic la Salut, magnífica ubicació
amb aire condicionat.
En el grup A cal destacar la presència de 3 catalans entre els 4 primers, cosa inèdita en un torneig del
Circuit d’enguany. I precisament
ha estat un jugador del club organitzador el campió, Joan Fluvià.
Amb gran superioritat s’ha col·locat a la penúltima ronda amb 6,5
de 7. N’ha tingut prou amb dues
taules a les darreres rondes per alçar-se amb el triomf en solitari. Ha
estat clau la victòria, a la sisena

Joan Fluvià rep els premis com a guanyador del torneig badaloní.

ronda, davant de Daniel Asina, que
ha acabat finalment segon, superant en desempat un grup de jugadors. El germà del campió, Jordi
Fluvià, que milita a les files del
Barcelona-UGA, ha fet un inici de
torneig irregular, amb una inesperada derrota a la 3a ronda, però s’ha
recuperat i ha acabat finalment
quart.
Meritori torneig del sevillà
Miguel Santos, recent campió
d’Espanya sub 16 i 3r en categoria
sub 14, que ha estat el millor sub
14 del torneig, acabant 15è., amb
Classificació final
1. Fluvià, Joan
Sant Josep
2. Alsina, Daniel
Barcelona-Uga
3. Ynojosa, José
VEN
4. Fluvià, Jordi
Barcelona-Uga
5. Guerra, José Angel
CUB
6. Dvirnyy, Danyyil
ITA
7. Valsecchi, Alessio
ITA
8. Vocaturo, Daniele
ITA
9. Valdés, Leonardo
Foment
10. Kjartansson, Gudmundur
ISL
fins a 91 jugadors.
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7,5
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6
6

6 punts. Pere Garriga, del Mollet,
ha guanyat en categoria sub 16 i la
colombiana Cristina Salazar, la millor en categoria femenina. José M.
Ridameya, del Tres Peons, s’ha
imposat entre els veterans.
En el grup B, on participaven
83 jugadors, el triomf ha estat per
al sorprenent David Garcia, del
Vilassanès, que s’ha presentat a la
darrera ronda amb 7,5 de 8, i que,
fins i tot perdent a la 9a., ha quedat campió. José València (Cerdanyola) i Feliciano Martín (Barberà)
han quedat segon i tercer respectivament.
En el grup C, format per 98 jugadors, s’ha imposat Juan I. Méndez, del Barberà, que ha superat
Francesc Garnica (Molí Nou) en el
desempat. Ivan Cano (BarcelonaUGA) ha quedat tercer, tot i que
ho tenia tot a favor per guanyar,
però la derrota a la darrera ronda
davant de Garnica l’ha apartat del
triomf.

XXIII Open Internacional La Pobla de Lillet

Amb unes xifres de participació similars a l'edició anterior, ha acabat la 23a edició de l'Open Internacional La Pobla de Lillet amb la
victòria d'Albert Gómez Jurado, que ha superat el favorit Karen
Movsziszian. El veterà Jordi Ayza ha completat el podi.
XXIII Open Internacional
La Pobla de Lillet
· Del 2 al 10 d'agost
· Categoria: C
· Participants: 91
· Guanyador: A. Gómez Jurado
· Àrbitre principal: Enio Bello

Redacció

E

l jugador de la UE
Montcada Albert López
Jurado s’ha proclamat
campió del torneig superant el GM
armeni, Karen Movsziszian que
partia com a clar favorit, amb prop
de 200 punts d’Elo per sobre del
número dos. El jugador català s’ha
mostrat molt sòlid i regular, fent
un torneig clàssic, guanyant les
primeres partides i cedint algunes
taules a les últimes rondes. L’armeni ha pagat cara la derrota a la
penúltima ronda, davant de Jordi
Ayza, i ha deixat en safata el triomf al jugador del Montcada. Se
li resisteix la victòria a Movsziszian, que porta 3 anys seguits fent
podi en aquesta competició però
que encara no ha pujat a l’esglaó
més alt.
Molt meritori també el tercer
lloc de Jordi Ayza. El jugador veterà del Barcelona-UGA ha estat
molt regular i ha acabat invicte,
superant en desempat la resta de
jugadors amb 6,5. Molt similar ha

El jugador recentment fitxat per la UE Montcada, Albert Gómez Jurado, campió de l'Open
Internacional La Pobla de Lillet.

Classificació final
1. Gómez, Luis Alberto Montcada
2. Movsziszian, Karen
ARM
3. Ayza, Jordi
Barcelona-UGA
4. Maes, Wim
BEL
5. Capellades, Marc
Peona i Peó
6. Sanpera, Juan Carlos
Catalònia
7. Kovacevic, Slobodan
SER
8. Asensio, Teodoro
Montcada
9. Vinardell, Sergi
Olot
10. Tarragó, Maurici Balsareny-Sall.
fins a 91 jugadors.

17

7,5
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6
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estat el torneig d’un jugador molt
més jove, Marc Capellades, MF del
Peona i Peó, tot i que no ha tingut
rivals tan forts com Ayza. Cal destacar també el molt bon torneig de
Sergi Vinardell. El jugador olotí,
sub 18, ha arribat a la darrera ronda amb opcions a podi, ja que era
tercer, però la derrota davant
Movsziszian l’ha deixat finalment
9è.
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Sorprenent victòria de Gómez Jurado
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XIII Obert Internacional Vila de Poble Nou
L'italià Danyyil Dvirnyy s'imposa
La 13a edició de l'Obert Internacional Vila de Poble Nou ha vist
millorada lleugerament la inscripció de l'any passat. L'italià Danyyil
Dvirnyy ha superat l'uzbequistà Alexei Barsov en el desempat i s'ha
proclamat guanyador. Hipòlit Asís ha quedat tercer.

XIII Obert Internacional
Vila de Poble Nou
· 11 d'agost
· Categoria: a sup.
· Participants: 149
· Guanyador: Danyyil Dvirnyy
· Àrbitre principal: Enio Bello

Redacció

E

l passat diumenge 11
d’agost s’ha jugat l’Open
Internacional Vila de Poble
Nou, un any més al centre cívic
Can Felipa. La competició, d’escacs actius, ha consistit en 10 rondes, 6 al matí i 4 a la tarda. En
aquesta edició 2013 s’ha vist lleugerament incrementada la participació de jugadors, sobretot pel que
fa a veneçolans. El nombre de jugadors titulats internacionals ha
estat important, com acostuma a
ser en aquests tipus de competicions, essent en total 38, entre ells 8
GMs i 18 MIs.
La victòria ha estat per a l’italià Danyyil Dvirnyy, que ha superat en el desempat l’uzbequistà
Alexei Barsov. Tots dos jugadors
han fet un torneig idèntic fins a la
darrera ronda del matí, on s’han enfrontat i han fet taules. A la sessió
de tarda, ha continuat la igualtat,
però l’italià, que ha acumulat taules a les rondes finals, ha agafat

L'italià Danyyil Dvirnyy rep el trofeu de vencedor.

contrincants més forts, cosa que
l’ha afavorit en el desempat.

Classificació final
1. Dvirnyy, Danyyil
ITA
2. Barsov, Alexei
UZB
3. Asís, Hipòlit
Barcelona-UGA
4. Guerra, José Àngel
CUB
5. Pérez, Orelvis
Montcada
6. Valsecchi, Alessio
ITA
7. Pulvett, Daniel
VEN
8. Sequera, José
VEN
9. Flores, Mauricio
TXI
10. Colon, Enrique
SCC Sabadell
fins a 149 jugadors.
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El podi l’ha completat el jugador del Barcelona-UGA Hipòlit
Asís. El català ha acabat invicte i
ha superat en desempat la resta de
jugadors amb 8 punts. Bon paper
del sabadellenc Enrique Colon,
amb un bon final de competició
que l’ha permès pujar llocs. Més
discret ha estat el número u del rànquing, el GM Àlvar Alonso. No ha
fet un mal torneig però la derrota a
la darrera ronda davant d’Orelvis
Pérez l’ha fet baixar fins a l’11a
posició.
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Calendari de la Xa edició del Circuit Català 2013

Oberts aspirants
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