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Open Internacional de Sants
Amb 620 participants és el torneig més important de l'estat
L'indi Baskaran Adhiban s'imposa en solitari
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Campionat d’Espanya de Primera Divisió
El Barberà torna a Divisió d’Honor
El Lleida baixa a Segona Dvisió
Cara i creu dels nostres representants en els campionats estatals
de Primera Divisió jugats a Linares: el Barberà, liderat per Marc
Narciso, acaba segon i aconsegueix l’ascens a la màxima categoria,
mentre que el Lleida baixa a Segona.
Redacció

A

la localitat de Linares
(Jaén) s’ha disputat el
Campionat d’Espanya de
Primera Divisió, del 19 al 23
d’agost, amb la participació de 2
equips catalans, el Lleida i el
Barberà. La competició s’ha dividit en dues fases. En la primera fase
s’han format dos grups, A i B, de 6
equips, que han jugat una lligueta.
Els 2 primers classificats de cada
grup es creuaven per jugar un
matx, i qui guanyava assegurava
l’ascens. Per altra banda, la resta
de classificats, del 5è al 12è (és a
dir, els 4 últims classificats de cada
grup), se jugaven les places de descens a 2a divisió: s’enfrontaven en
un matx a doble partit per decidir
qui baixava, de manera que els
guanyadors de cada matx mantenien la categoria, mentre que els
perdedors baixaven.
El Barberà s’ha classificat 2n
del grup A i ha pogut entrar a disputar la fase final per al títol. Li ha
tocat de rival el primer classificat
del grup B, l’equip aragonès del
CA Stadium-Casablanca, a qui han
derrotat per la mínima, aconseguint
l’ascens. El matx final per al títol
de campió de Primera l’han perdut davant de l’Ajoblanco-Extremadura. Els extremenys, l’equip

Equip del Barberà, format per Marc Narciso (segon, començant per l'esquerra), Thomas
Willemze (3r), Julian Geske (4t) i Jonathan Alonso (5è).

més fort de la competició sens dubte, format per 4 GMs, es proclamen, d’aquesta manera, vencedors
de la categoria, a més d’acompanyar el Barberà a Divisió d’Honor
la propera temporada.
L’equip vallesà ha estat representat per Marc Narciso, Jonathan
Alonso, Thomas Willemze i Juli-
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an Geske. Amb 5,5 de 7 partides,
el MI Julian Geske ha estat el millor de l’equip, tot i el mèrit dels
4,5 punts de 7 del primer tauler,
Marc Narciso. Gran paper del nostre representant que tornen a la màxima categoria després de passar
dues temporades a primera.
La creu ha estat per a l’equip

El Lleida, liderat per Alejandro Barbero,
ha trobat a faltar un 4t tauler que aportés
més punts a l'equip.

Play off ascens
Barberà
2,5 - 1,5 S-Casablanca
S-Casablanca
2 -2
Barberà
Play off descens
C. Artes Lugo 3,5 - 0,5
Lleida
Lleida
1,5 - 2,5 C. Artes Lugo

Nom
Marc Narciso
Jonathan Alonso
Thomas Willemze
Julian Geske

Equip
Barberà
Barberà
Barberà
Barberà

Títol
GM
MI
MI
MI

Elo
2505
2420
2415
2395

1a fase
2,5/5
2,5/5
4/5
4,5/5

2a fase
2/2
0,5/2
1/2
1/2

Alejandro Barbero
Joan Trepat
Jordi Coll
Josep M. Rodríguez

Lleida
Lleida
Lleida
Lleida

MF
MF
MF

2363
2315
2307
2190

2/5
3/5
2,5/5
0,5/5

1/2
0/2
1/2
0/2

del Segrià, que ja havia descendit
l’any passat, però que ha aprofitat
enguany una vacant per repetir categoria. Així i tot, l’equip format
per 3 MF, Alejandro Barbero, Joan
Trepat i Jordi Coll, a més de Josep
M. Rodríguez com a 4t tauler, s’ha
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classificat 5è de la fase prèvia i s’ha
vist abocat a un matx difícil, contra el Círculo de las Artes de Lugo,
encapçalat per dos GMs. Ha perdut els dos matxs, quedant,
d'aquesta manera, en 10a posició
de la categoria.
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Campionat d'Espanya Femení
Dos podis per a les catalanes
Olga Alexandrova guanya la competició i Ana Matnadze queda tercera
Olga Alexandrova, amb llicència per la FCE, ha guanyat amb autoritat el Campionat d’Espanya Femení, jugat a Linares. Ha acompanyat al podi una altra jugadora resident a Catalunya, Ana Matnadze. La resta de jugadores catalanes han fet una correcta actuació
en un campionat més fort que en anteriors edicions.
Redacció

D

el 19 al 25 d’agost, a Linares (Jaén), coincidint amb
els campionats estatals per
equips, s’ha disputat el Campionat
Femení d’Espanya 2013, amb la
participació de 29 jugadores, entre
les quals havia 6 representants catalanes. Olga Alexandrova, MI del
CE Barcelona-UGA, s’ha proclamat campiona, tot i fer un torneig
irregular. Ha començat perdent a
la primera ronda amb una jugadora que supera en gairebé 400 punts
d’Elo, però ha encarrilat la competició guanyant 6 partides seguides. En les dues darreres rondes
s’ha pogut permetre unes taules i
fins i tot una nova derrota, davant
de la subcampiona, a qui ha superat en el desempat.
El sistema de desempat
(buchholz) ha perjudicat la balear
Mònica Calzetta que, tot i fer un
torneig més regular i guanyar la
campiona, s’ha vist superada per
la jugadora d’origen ucraïnès. Ana
Matnadze, del Peona i Peó, que liderava en solitari la competició
després de jugar-se la 5a ronda, ha
fet un final de torneig dolent, amb
1,5 de 4 a les darreres rondes, i ha
deixat escapar el títol.
Una prova de com ha estat de
forta la competició d’enguany és

Olga Alexandrova, campiona d'Espanya.

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

Alexandrova, Olga
Calzetta, Mònica
Matnadze, Ana
Hernández, Yudania
Vega, Sabrina
Nicolás, Irene
Aranaz, Amalia
Vega, Belinda
Perera, Mariela

CAT
BAL
CAT
GAL
CAN
VAL
AND
CAN
AND

6,5
6,5
6
6
6
5,5
5,5
5
5

...
16 Ruiz, Elisabet

CAT 4,5

...
18 Alfonso, Beatriz

CAT 4,5

...
21 Riera, Elizabeth

CAT 4,5

...
26 Martín, Sònia
fins a 29 jugadores.

CAT 3,5
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Ana Matnadze, 3a en el campionat estatal.

el fet que la campiona de l’any passat, Sabrina Vega, ha quedat 5a.
Una ullada a la competició del
2012 ens deixa veure que, de les 9
titulades internacionals que participaven, s'ha passat a 15, i que les
tres que han fet podi el 2013 no
van participar en l’anterior edició.
La resta de catalanes han fet un
paper correcte. La sub-18 del Vilafranca, Elisabet Ruiz, amb el
50% de la puntuació, ha fet un paper similar a l’any passat. Beatriz
Alfonso i Elisabeth Riera han fet
la mateixa puntuació, 4,5 de 9,
mentre que la sub-18 de l’Olesa,
Sònia Martín, s’ha hagut de conformar amb una 26a plaça.
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XIV Open Internacional de Figueres "Miquel Mas"
Emoció fins l’últim moment
Cristhian Cruz supera Jordi Fluvià i Marc Narciso en el desempat
Èxit de participació en la 14a edició de l'Open Internacional de Figueres "Miquel Mas", jugat al Castell de Sant Ferran de l'11 al 18
d'agost. L'emoció es va mantenir fins al darrer moment i va caler anar
al desempat, on Cristhian Cruz va superar Marc Narciso i Jordi Fluvià
en el Bucholz.
XIV Open Internacional
de Figueres "Miquel Mas"
· De l'11 al 18 d'agost
· Categoria: B
· Participants: 114
· Guanyador: Cristhian Cruz
· Àrbitre principal: Eduardo López

Carles Falgueras

E

l GM Cristhian Cruz, el MI
Jordi Fluvià i el GM Marc
Narciso van ocupar les tres
primeres posicions de l’Obert de
Figueres amb 7 punts, després
d’una darrera ronda molt emocionant. Tots tres, que ja figuraven
com a líders amb 6 punts, van haver de vèncer les seves partides a
la darrera ronda a les 3 primeres
taules. Narciso ho va fer a la taula
1 contra el nº 1 del torneig, el GM
georgià Aroshidze, en una partida
que va dominar des del principi.
Narciso aconseguí un peó d’avantatge en una combinació que ja el
deixava en posició guanyadora
gràcies a 3 peons passats en un final de torres. D’aquesta manera
Aroshidze es va haver de conformar amb la quarta plaça amb 6
punts.
A la taula 2, el GM Cruz va
vèncer al MI Tjiam, i a la taula 3,

Cristhian Cruz i Jordi Fluvià van fer un torneig completament paral·lel, amb els mateixos
resultats a cada ronda, i van signar taules en el seu enfrontament.

Classificació final
1. Cruz, Cristhian
PER
2. Fluvià, Jordi
Barcelona-UGA
3. Narciso, Marc
Barberà
4. Aroshidze, Levan
GEO
5. Ynojosa, Félix José
VEN
6. Klip, Hans
NED
7. Forcen, Daniel
ESP
8. Antoli, Joaquin M.
ESP
9. Tjiam, Dharma
NED
10. Ramiro, Juan L.
ESP
fins a 42 jugadors.
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7
7
7
6
6
6
5,5
5,5
5,5
5,5

el MI Fluvià s’imposava al MI
Lorenzo amb les peces negres.
Però no només en aquestes taules
hi va haver lluita fins al final, sinó
també al tauler 4 entre el MI holandès Klip i el MI veneçolà Fèlix
Ynojosa. La partida, tot i acabar en
taules, es va allargar 4 hores i mitja, i Ynojosa va fer una gran partida, aconseguint treure avantatge
d’una posició que semblava igua-

Daniel Forcén, de l'Ibercaja, va fer un gran inici de torneig, però més tard es va desinflar.

lada. Quan tenia la victòria al seu
abast, ja que Klip s’havia vist obligat a sacrificar un alfil pel peó que
coronava a 8a, Ynojosa comet una
greu errada en què perd l’alfil que
tenia d’avantatge i acaba entaulant
la partida. Ynojosa, de 17 anys, ha
ocupat el 5è lloc –hagués estat 4t
d’haver vençut Klip-, no obstant,
ha fet molt bon torneig i té un gran
futur com a jugador. En aquesta
ocasió el sorteig del sistema de
desempat va voler que s’apliqués
en primera instància el progressiu.
Però en qualsevol dels sistemes, la
posició dels 3 primers classificats
no hagués variat.
Cal destacar que la primera part
del torneig va ser dominada pel MI
aragonès Daniel Forcén amb 4,5 de
5, però va baixar el nivell a la segona part aconseguint només 1 de
4 que només li va permetre ser 7è.
El primer jugador gironí classificat –i primer local- va ser Jordi
Cuadras, que en la darrera ronda
es desfeia amb gran facilitat del fort
jugador Hermes Dalo. Amb els
mateixos 5 punts, es va classificar
l’olotí Jordi Triadú.
Jesús María González Pabollet

que ja era el campió del Grup B
abans de començar la darrera ronda mercès als seus 8 de 8, va perdre aquesta contra Toni Ayza. Això
donava el 5è lloc a Ayza. De fet, a
les 6 primeres taules hi va haver
molta lluita, amb cap resultat d’empat. A la segona taula Àngel Làzaro s’imposava a Parramon, cosa
que li donava el segon lloc en solitari amb 7,5 punts i un gran torneig. Antoni Oliva (Banyoles) va
encapçalar en el tercer lloc del podi
un grup de 4 jugadors amb 6,5
punts.
El grup C, batejat com a II Torneig infantil sub-12, va finalitzar
amb la victòria del figuerenc Oliver Pérez amb 6 punts de 7 possibles. En tot el torneig Pérez va anar
al capdavant, i a la darrera ronda
va desfer l’empat que hi havia amb
Marc Pera (La Lira), ja que aquest
només va poder entaular amb Harutian (Catalònia), mentre que Pérez va vèncer a Albert Gratacós
(Banyoles). Darrera d’Oliver Pérez amb 6 punts, es van classificar
Marc Pera amb 5,5, Guillem
Masdemont (Joviat) amb 5,
Alexandre Bonada (Cerdanyola),
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amb 4,5 i Arthur Harutian també
amb 4,5. Aquests 5 jugadors es van
endur 415 eur en material escaquístic o jocs d’ordinador a la seva
elecció.
Aquesta edició va ser la 2a amb
més participació amb 114 jugadors
reals entre els tres grups, amb una
lleugera disminució respecte el
2012. El grup A estava format per
42 jugadors dels quals 15 eren titulats internacionals. Això va fer
que la mitja d’Elo FIDE dels 42
participants fregués els 2200 punts,
resultant un torneig molt dur.
En els 3 grups es van repartir
més de 5000 euros en un acte de
clausura a la sala Martin Zermeño
del Castell de Sant Ferran, on hi
van participar el regidor d’esports
de l’Ajuntament de Figueres,
Joaquim Ferrer, el vice-president
del Casino Menestral, Josep Maria
Agustí, el president de la Federació Catalana d’Escacs, Antoni
Ayza, i el president del CE Figueres, Carles Falgueras. Aquest va
agrair la tasca de l’equip arbitral,
format per Eduardo López (AI) i
Jesús García (AF), així com la del
retransmissor Armand Reig.
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Jordi Cuadras, millor classificat local.
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XV Open Internacional de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Nou èxit de participació
Triomf per al GM indi Baskaran Adhiban
Coincidint amb les festes de Sants s'ha jugat la XV edició de l'Obert
amb major participació de l'estat, on l'indú Baskaran Adhiban s'ha
imposat en solitari i sense haver de jugar cap play-off. Jorge Cori va
ser el millor dels jugadors que van fer el desempat per al segon lloc,
i Vladimir Potkin va ser finalment tercer. El jugador de la SCC
Sabadell Enrique Colon va aconseguir norma de MI.
XV Open Int. de Sants,
Hostafrancs i La Bordeta
· Del 23 d'agost a l'1 de setembre
· Categoria: A Sup.
· Participants: 620
· Guanyador: Baskaran Adhiban
· Àrbitre principal: JM Benítez

Jordi Morcillo

U

na nova edició del torneig
més multitudinari a Catalunya i l’Estat Espanyol ha
finalitzat, amb el bon regust de la
feina ben feta i el llistó de la participació ben amunt. Enguany, la
xifra de participació real s’ha situat en 620 jugadors, dada que suposa la segona millor marca de la
història, només superada pels 656
del 2011.
Juntament amb aquesta alta participació, cal remarcar que la qualitat dels jugadors i la quantitat de
titulats internacionals s’ha mantingut en la línia dels darrers anys.
Aquests dos aspectes són doblement meritoris si tenim en compte
el handicap al qual havia de fer
front l’Open de Sants 2013: la coincidència amb quatre campionats
d’Espanya que es jugaven en les
mateixes dates. Absolut, Equips,
Femení i Ràpid. Però la solidesa

El GM indú Baskaran Adhiban.

Classificació final grup A
1. Adhiban, Baskaran
2. Cori, Jorge
3. Potkin, Vladimir
4. Gustafsson, Jan
5. Firat, Burak
6. Bruzón, Lázaro
7. Hillarp, Tiger
8. Burmakin, Vladimir
9. Esen, Baris
10. Aroshidze, Levan
fins a 298 jugadors.
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IND
PER
RUS
ALE
TUR
CUB
SUE
RUS
TUR
GEO

Classificació final grup B
8,5
8
8
8
8
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5

1. Martínez, Aitor
ESP 9,5
2. López, Antonio
C. Aragonés 8,5
3. Sirera, Tomas
Vilanfranca 8
4. Panadès, Oriol
Llinars V. 8
5. Rios, Jaume
Sant Cugat 8
6. Moreno, Norberto
Sant Martí 7,5
7. Pérez, José M.
ESP 7,5
8. Torres, Sergio
L’Espiga Corts 7,5
9. Duclos Jean
FRA 7,5
10. Garcia, Enric
Peona i Peó 7,5
fins a 322 jugadors.
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Podi de Sants, amb Baskaran Adhiban, Jorge Cori i Vladimir Potkin, entre les diverses personalitats durant el lliurament de premis.

del torneig barceloní s’ha confirmat novament mantenint quantitat
i qualitat.
La coincidència amb la Festa
Major (d’altra banda, un encert que
dóna caliu a la cita) ha fet que enguany les dates es moguessin aproximadament una setmana en el calendari, situant-lo a finals d’agost
(23 d’agost-1 de setembre). Potser
les dates són menys turístiques que
fer-ho la tercera setmana, pensant
de cara als jugadors estrangers,
però a canvi sembla que cada cop
són més els jugadors catalans que
no es volen perdre la cita.
I, si bé hem parlat que per la
part alta la qualitat es mantenia, pel
que fa als jugadors amateurs podem afirmar que enguany sí que hi
ha un rècord: per primer cop el
grup B és més nombrós que el grup
A, i a més el grup B marca un nou
rècord d’inscrits i participants.
Això parla de la bona salut dels
escacs a nivell d’aficionats i d’increment de llicències.

Grup A: guanyador en solitari i sotscampió per “armageddon”

El guió del grup A va ser l’habitual d’aquest torneig. Els favorits van
anar guanyant les primeres rondes,
llevat d’alguna sorpresa, mentre
que a partir de la cinquena i sisena
ronda es van veure força taules als
llocs capdavanters, provocades per
la igualtat i en ocasions la voluntat de minimitzar riscos. La darrera ronda, matinal (i, per cert, molt
dura), podia donar un campió en
solitari i múltiples empats. A diferència d’anys anteriors, es va veure una gran lluita en aquesta darrera ronda: les primeres taules les trobem al tauler 12!
En el que era una autèntica final del torneig, el GM indi Baskaran Adhiban es va imposar al GM
rus Vladimir Burmakin. La resta de
jugadors que van guanyar a les primeres taules van haver de seguir
lluitant a la tarda en els tradicionals desempats a ràpides.
La part més renyida i interes-

Trobareu més informació del torneig, així com partides i fotos, al Web oficial
http://www.cotxeres.org/open/
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sant d’aquests desempats va ser la
“final-four” que van disputar els 4
jugadors amb 8 punts, per tal d’obtenir el segon lloc. El guanyador
va ser el jove GM peruà Jorge Cori,
vingut pocs dies abans de la Copa
del Món, que es va imposar en l’armageddon al GM Vladimir Potkin
(Rússia), finalment tercer.
Entre els cinc primers trobem
un campió de 21 anys (Adhiban),
un sots-campió de 18 (Cori) i un
cinquè classificat de 20 anys, amb
norma de GM (el turc Burak Firat). Possiblement en un futur no
massa llunyà els veurem al top
mundial i podrem dir que no fa
massa aquests jugadors van passar
per Sants.
L’únic que vam trobar a faltar
va ser alguns dels jugadors catalans de més garanties (Narciso,
López, Orelvis), per l’esmentada
coincidència amb els campionats
d’Espanya, ja que normalment oferien una gran prestació al torneig.
El jugador de la SCC Sabadell
Enrique Colón va fer norma de MI,
a més d'altres jugadors: Burak Firat, norma de GM; Chopra Aryan,
Carlo G. Vittorino, Dario Pedini,
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Primers classificats del grup B: Aitor Martínez (1r), Antoni López (2n) i Tomàs Sirera (3r),
d'esquerra a dreta.

Richard Pile i Mark Timmermans,
normes de MI.
Grup B: al campió Aitor Martínez li
sobra una ronda

El grup B de Sants sempre té un
encant especial, perquè la lluita és
igualment present i el pronòstic
totalment incert. En un grup A és
improbable que un número 40 de
rànking estigui lluitant pel títol; en
un grup B, és perfectament possible.
A banda d’això, el primer premi del grup B atorga una invitació
per jugar el torneig d’aficionats
Gran Hotel Bali, al novembre, i
sens dubte això era un incentiu especial i molt buscat pels jugadors.
En aquest cas, l’última ronda no
va tenir una final pel títol, ja que
el jugador basc Aitor Martínez
Ayesa ja havia fet els deures: es va
plantar a l’última partida amb 9
punts i un punt i mig d’avantatge.
L’únic al·licient que li podia quedar era igualar el récord de Fatollah Arshad, que fa uns anys va fer
el ple de punts. Però Aitor Martínez
no va passar de les taules, i tot i
això és un campió merescudíssim.
També va fer els deures a l’última
ronda Antonio López Manzano
(Aragonès), poc avesat als opens

de ronda diària, però que va mostrar un gran nivell. La seva victòria amb negres a l’última ronda li
va permetre obtenir el subcampionat en solitari i, per tant, veure els
desempats tranquil·lament des de
la cadira.
Sis jugadors del grup B sí que
van haver de passar per les ràpides
davant del públic. I com sol ser
habitual, bona presència i nivell
dels més joves. El lloc més alt en
joc, el tercer, va tenir una final amb
protagonisme de dos joves talents:
Tomàs Sirera (Vilafranca) i Oriol
Panadès (Llinars). Això parla també del caràcter promocional que
tenen els grups B, ja que probablement aquests jugadors no hi podran
jugar gaire temps més perquè el seu
nivell va cap amunt.
Punt de festa i de trobada

A banda dels 620 jugadors del torneig, el torneig de Sants es caracteritza per la gran afluència de visitants a diari: aficionats als escacs,
federats que no juguen, amics i familiars... no és descabellat afirmar
que perfectament un miler de persones es donen cita cada dia al recinte de Cotxeres.
L’Open de Sants compta amb
una sèrie d’espais que el fan molt
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El jugador de la SCC Sabadell, Enrique
Colón, ha obtingut norma de MI.

atractiu al visitant: l’animada terrassa, que és alhora sala d’anàlisi i
tertúlia; les tranquil·les grades on
es poden seguir els primers taulers;
els diferents estands de negocis
relacionats amb els escacs; un bar
amb una oferta molt variada i finalment una Festa Major a dues
passes, que dóna el caliu necessari
per acostar-s’hi dia sí i dia també.
Però aquests elements no serien suficients sense la feina encomiable i molt professional de les
dues “potes” de l’equip organitzatiu: la gent de Cotxeres-Casinet per
una banda, i l’equip arbitral, que
manté la base de sempre incorporant algun jove amb bona preparació.
Les activitats paral·leles han
estat les mateixes de cada any, però
algunes han anat creixent i tenint
més ressò. A banda del torneig de
futbol sala i les ràpides del segon
dissabte, enguany han tingut una
crescuda important el torneig de
passa-peces al carrer Guadiana i les
simultànies a l’estació de Sants,
que tenien el suport de “Tiendas de
la Estación”. Aquest any han anat
a càrrec del MC Richard Guerrero
i s’han ubicat en un lloc més cèntric de l’estació, congregant molt
més públic que en edicions anteri-

Premi de bellesa grup A
K
Santos, J.
Esen, B.
Defensa Eslava [D45]
1.d4 d5 2.c4 c6 3.¤f3 ¤f6 4.¤c3
e6 5.e3 a6 6.£c2 c5 7.dxc5 ¥xc5
8.¥e2 dxc4 9.0–0 ¤bd7 10.a4?!
Sembla més encertada 10.¤e4 i
si 10...b5 11.¤xc5 ¤xc5 12.b3!
10...b6 11.¥xc4 ¥b7 12.b3
S'havia jugat abans 12.£e2 £c7
13.e4 ¤g4 14.h3 h5! 15.¥a2 £g3!
16.¤d1? (16.¥e3! ¥xe3 17.fxe3
¤gf6³) 16...¤de5! 17.¢h1 ¥xf2!
18.¦xf2 (18.¤xf2 ¤xf3 19.¤xg4
hxg4–+) 18...¦d8! 19.¥e3 ¥xe4
20.¢g1 ¤xf3+ 21.¦xf3 ¥xf3 0–1
Hikaru Nakamura 2.571 - Alexander Stripunsky 2.553, New York
Masters, 2004.
12...£c7 13.e4?
Un error. Amb aquesta jugada les
blanques miren d'obstaculitzar
l'acció de l'alfil negre de caselles
blanques, però amb això potencien
l'altre alfil de caselles negres, com
a la partida del Nakamura. A més
a més, el mateix peó d´e4 serà
objectiu d'atac. Era preferible
13.¥b2 tot i que el desenvolupament negre és superior.
13...¤e5! 14.¤xe5
No són millors 14.¥e2 ¥b4µ; o
14.£e2 ¤xc4 15.bxc4 (15.£xc4
¦c8) 15...¦c8µ explotant les debilitats del blanc.
14...£xe5 15.¥b2
Amb la idea de finalitzar el desenvolupament i defensar indirectament el feble peó e4. Però això
obre les portes a un atac negre
ferotge. No era més efectiu la defensa del peó amb 15.¥d3 ¤g4

k

16.g3 £h5 17.h4 pel cop tàctic
guanyador 17...¤xf2! 18.¦xf2 £f3!
19.¤d1 (19.¥f4 ¥xf2+ 20.£xf2
£xd3–+) 19...£xg3+ 20.¢f1 ¦d8! i
la posició blanca és insostenible.
15...¤g4!
Molt millor que 15...¤xe4 16.¤d5!
i les blanques contraataquen.
16.g3 £h5 17.h4 g5!
Sense perdre ni un temps!
18.b4
Amb la idea d'apartar l'alfil de c5
de la poderosa diagonal g1–a7
oberta per les blanques amb la
seva jugada 13.e4?, i si l'alfil captura a b4 o es retira, obrir el joc i
iniciar una contra ofensiva sobre
el rei negre no enrocat.
18...¥xb4
Era suficient 18...gxh4 19.bxc5
hxg3 20.fxg3 (20.¢g2 ¤e3+!
21.fxe3 £h2+ 22.¢f3 £xc2–+)
20...£xc5+ 21.¢h1 £xc4–+ però el
gran mestre turc Baris Esen és un
romàntic i no vol guanyar de forma tan prosaica. Troba un camí
mes artístic i espectacular permetent el contraatac blanc.
19.¤d5
S'anima la festa!
19...exd5 20.¥xd5
Hi ha molta ventilació per tot arreu;
però això és una carrera i el negre
és com Jesse Owens a la Olimpiada nazi de Berlín. Si 20.¥xh8
gxh4! 21.¥xd5 hxg3! 22.¥c6+
(22.fxg3 ¥c5+) 22...¢e7!–+

20...gxh4!! 21.¥xb7
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El turc Esen Baris va aconseguir el premi
de bellesa en el grup A.

Contra 21.¥c6+ les negres jugarien 21...¢f8!
21...hxg3!
Extraordinari! Amb un pintoresc foc
creuat els dos alfils blancs amenacen capturar les dues torres
negres. No obstant això no poden
capturar cap de les dues per
l'amenaca de mat que plana sobre el seu rei.
22.£c6+
Novament no val 22.fxg3 per
22...¥c5+; ni 22.¢g2 per
22...¤e3+!
22...¢f8 23.¢g2

La posició ja esta madura i el gran
mestre turc recull els seus fruits
amb violència! Desembeina la
seva afilada simitarra i es disposa
a tallar-li el cap al monarca rival.
Com?
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ors.
L’edició del 2014 seguirà tenint
els mateixos ingredients, però a
ben segur que tornarà a ser una
edició especial, gràcies a les ganes
i la il·lusió que hi posen tots els
agents implicats.
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Premi de bellesa grup B

K
k

López Manzano, A

Moreno, N
Gambit de dama [D13]
Aquesta partida correspon a la
ronda 9 del grup B de l´Obert Internacional de Sants. El meu adversari és un bon jugador tàctic i
molt ràpid, per això decideixo intentar atacar amb una partida tàctica moguda.
1.d4 d5 2.¤f3 ¤f6 3.c4 e6 4.¤c3
c6 5.cxd5 cxd5 6.e3
Una jugada aparentment poc ambiciosa, però l´alfil es reserva, com
en el Mur de Pedra, perquè aguanti
la cadena de peons.
6...a6 7.¥d3 ¤c6 8.0–0 ¥b4 9.¥d2
0–0 10.¤e5
Coherent amb la jugada e3. Si el
negre permet f4 l´atac en el flanc
de rei estarà servit.

10...¤xe5 11.dxe5 ¤d7 12.f4 ¥c5
13.¦f3
Defensa el peó d´e3 i passa la torre l´atac.
13...f5 14.exf6 ¤xf6 15.£c2
Un tren amb la dama de vagó.
S´aputa a h7 i a c5.
15...¥a7

16.g4!?
Fritz s'ha fet un fart de riure amb
aquesta jugada, però els humans
no estem fets de silici. Ningú em
podrà acusar de covard.
16...¤xg4
El millor. S´estava amenaçant g5 i
no es podia impedir amb g6, ni h6.
17.¥xh7+ ¢h8 18.¦h3 ¤h6
19.¢h1
Imprescindible per seguir l´atac. El
rei es retira de la columna g per
donar pas a la torre d´a1 i no permet escacs o clavades en la columna g.
19...e5!
La jugada més encertada, ja que
ataca la torre d´h3 i amenaça amb
tancar el centre amb e4 o d4.
20.¦xh6!?
Aquesta jugada té sentit amb el
plantejament d´atac. S´obre la diagonal a1 h8. Si l´alfil dolent aconsegueix ocupar la diagonal, la partida s'inclinarà a favor de las blanques.
20...gxh6 21.¦g1
Justa i necessària. És imprescindible el domini de la columna g per
aspirar a l´atac.
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21...exf4??
La col·laboració necessària del
meu adversari per crear una rematada molt maca. Cal dir que jugant bé el negre pot obtenir avantatge: Si 21...e4 22.¤xe4 dxe4
(22...¢xh7 23.¤f6+) 23.¥c3++-;
El millor era 21...¥e6! i el negre té
avantatge.

22.¤xd5!!
S´entrega el cavall malgrat que és
capturat amb escac. L´afil dolent
de caselles negres es converteix
en la peça decisiva.
22...£xd5+
No hi ha res de millor.
23.¥e4!
La jugada que decideix. El negre
no pot evitar el mat o la pèrdua
greu de material.
23...¥f5
El meu adversari, després de 15
minuts de reflexió utilitza una de
les defenses que no funciona. De
fet, no havia solució possible.
24.£c3+
Una de les jugades que guanya la
partida. Més directa era 24.¥xd5!
¥xc2 25.¥c3+ ¥d4 26.¥xd4+ ¢h7
27.¦g7+ ¢h8 28.¦xb7+ ¦f6
29.¥xf6#
24...¥d4
Tampoc valia 24...£d4 25.¥xf5
fxe3 26.¦g4 exd2 27.¦xd4 ¥xd4
28.£xd4+ ¢g8+25.¥xd5 ¥xc3 26.¥xc3+ ¢h7
27.¦g7+
1–0
A. López
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23...¤e3+!!
Així!
24.fxe3
Si 24.¢xg3 mat a 2 24...£g4+
25.¢h2 £g2#
24...£e2+!
El rei blanc ja pot resar, esta convidat a un croada mortal.
25.¢h3
O 25.¢xg3 ¦g8+ 26.¢f4 £h2+
27.¢f5 (27.¢f3 £g2+ 28.¢f4
£g3+ 29.¢f5 £g5#) 27...£h5+
28.¢f4 (28.¢f6 ¥e7#) 28...£g5+
29.¢f3 £g4+ 30.¢f2 £g2#
25...£h2+ 26.¢g4 ¦g8+
Una de les torres que les blanques
no van tenir temps de capturar
decidirà ara la partida.
27.¢f3
No varia 27.¢f5 £h5+
27...£h5+
Com deia Bobby Fischer, les blanques estan fregides i es rendeixen
davant l'imminent mat 27...£h5+
28.¢f4 £g5+ 29.¢f3 £g4+
30.¢g2 £e2+ 31.¢h3 £h2#
0–1
Richard Guerrero
(www.ajedrezespectacular.com)
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Calendari de la Xa edició del Circuit Català 2013

Oberts aspirants
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