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XVIII Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona
Tret de sortida al Ciutat de Barcelona
El passat 25 d’octubre va començar la XVIII edició de la competició més forta que se juga a casa nostra. Enguany, el torneig ha
reduït el nombre de participants a 8, això sí, sense baixar el nivell
i mantenint la categoria XIV. Després de jugar-se la 3a ronda, el
nord-americà Samuel Shankland i Marc Narciso encapçalen la classificació, amb 2 de 3.
Redacció

E

l divendres 25 d’octubre va
començar l’edició 2013 del
Trofeu Internacional Ciutat
de Barcelona, un torneig tancat de
categoria XIV que aplega 8 grans
jugadors i que organitza la FCE,
amb el patrocini de l’Ajuntament
de Bacelona i el Casino de Barcelona, i amb la col·laboració del
Consell Català de l’Esport. Aquest
torneig està inclòs en el ACP Tour,
un circuit organitzat per l’Associació de Jugadors Professionals, i
que agrupa les competicions més
importants jugades arreu del món
durant una temporada.
El torneig va començar sense
ensurts, tot i que l’hongarès Csaba
Balogh va perdre el seu vol el dia
abans de començar i va arribar just
abans de l’inici de la primera ronda. Potser per aquesta raó va quedar bastant inferior en l’obertura
contra el jove americà Sam Shankland, qui ja portava dos dies a Barcelona. Així i tot, Shankland, amb
peó de més, no va saber rematar la
partida. Eric Hansen va ser l’únic
jugador que va guanyar a la primera ronda.
La segona ronda va donar més
victòries. López es va imposar a
Hansen en una maca partida que
va culminar amb una combinació.

Edouard Romain
GM francès,
nascut el 1990.
Campió d’Europa
sub-16, i subcampió d’Europa i del
món sub-18 l’any
2007.

Csaba Balogh
GM hongarès,
nascut el 1987.
Campió d’Europa
sub-16 el 2003 i
subcampió
d’Hongria el 2006.

Sam Shankland
GM d’EEUU,
nascut el 1991.
Campió de
Califòrnia els anys
2008, 2009 i 2011, i
campió juvenil
d’EEUU el 2010.

Eric Hansen
GM canadenc,
nascut el 1992.
Subcampió del
món sub-16 el
2008 i de l’Open
de Canadà el
2012.

Josep M. López
GM català, nascut
el 1980.
Campió d’Espanya
juvenil el 1999 i
2000, i subcampió
d’Espanya els anys
2005, 2007 i 2009.

Lubomir Ftacnik
GM eslovac,
nascut el 1957.
Campió d’Europa
juvenil els anys
1976 i 1977 i
subcampió del món
juvenil el 1976.

Daniel Alsina
GM català, nascut
el 1988.
Campió
d’Espanya sub-18
el 2006 i Campió
del Trofeu Ciutat
de Barcelona el
2009.

Marc Narciso
GM català, nascut
el 1974.
Campió de
Catalunya el 1992,
1995 i 2011.

Narciso es va imposar a Ftacnik
amb una Holandesa on l’eslovac,
en veure’s inferior, va sacrificar
una qualitat de forma inútil. Els
altres jugadors van fer taules.
La tercera ronda va acabar amb
la victòria de Shankland, davant de
López, en l’única partida que no va
ser taules. El català va cometre una
greu errada després de 5 hores.
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XVIII Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona
Del 25 al 31 d’octubre
Gran Casino de Barcelona
C/ Marina 19-21, a les 16.30 h
Entrada lliure
Retransmissió en directe a
http://directe.escacs.cat/2013/ciutat2013/
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Campionat d'Espanya de Divisió d'Honor
El CA Sestao Naturgás repeteix triomf
L’Escola d’Escacs de Barcelona baixa a PPrimera
rimera i el Sabadell es manté
El CA Sestao Naturgás ha guanyat per segon any consecutiu la
màxima competició per equips de l'estat, jugada a Linares, amb
una llista de GMs clarament superior a la resta de participants.
L'Escola d'Escacs de Barcelona baixa a Primera Divisió, mentre que
la SCC Sabadell manté la categoria.
Redacció

D

el 8 al 14 de setembre es
va jugar el Campionat
d’Espanya de Divisió
d’Honor, a l’auditori El Pósito, de
Linares (Jaén), on sembla que també es tornarà a jugar la propera
temporada. La competició estava
formada pels 8 millors equips estatals, que van competir en una lliga.
El CA Sestao Naturgás es va
proclamar campió, per segon any
consecutiu, després de vèncer la
darrera ronda l’Escola d’E. de Barcelona per un clar 5-1, superant,
d’aquesta manera, el seu màxim
competidor, el CA Solvay, en el
desempat.
L’equip biscaí està format per
8 GMs, dels quals n’hi ha 3 entre
els 15 millors jugadors del món: el
cubà Leinier Domínguez (2757),
l’holandès Anish Giri (2737) i el
francès Maxime Vachier-Lagrave
(2722).
Pel que fa als dos equips catalans de la competició, la sort va ser
dispar. La SCC Sabadell, amb un
equip format per Josep M. López,
Àlvar Alonso, Paco Vallejo, Jordi
Magem, David Navara i Josep
Oms, va acabar 7a, lluny de la puntuació de descens, però també

Equip guanyador de Divisió d'Honor, el Sestao Naturgás.

lluny dels 11 punts dels guanyadors. Els vallesans van guanyar els
dos rivals que van quedar en els
darrers llocs, van fer 3 empats, un
d’ells amb els campions, i en van
perdre 2.
L’Escola d’E. de Barcelona,
amb Kevin Spraggett, Cristhian
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Cruz, Viktor Moskalenko, Fabien
Libiszewski, Antoni Gual i Àlex
Bofill, amb Xavier Àvila i Max
Orteu de suplents, van quedar lluny
de la 6a plaça que mantenia la categoria. Només van vèncer el darrer classificat, l’equip d’Atocha,
perdent la resta d’encontres.

XI Campionat d'Espanya de Veterans
Juan Manuel Bellón queda campió d’Espanya i Alexandre PPablo,
ablo, subcampió
Del 5 al 13 d’octubre es va jugar a l’Hotel Almirante d’Alacant l’edició 2013 del Campionat d’Espanya de Veterans, amb una participació de 69 jugadors, rècord d’inscrits en aquesta competició. El romanès Mihai Suba es va imposar, però el primer espanyol, i per
tant guanyador, va ser Juan Manuel Bellón, seguit del català
Alexandre Pablo.
Redacció

A

mb una participació rècord, els 69 veterans van
jugar l’edició 2013 del
Campionat d’Espanya per a majors
de 55 anys (a Catalunya, la categoria de veterà s’assoleix als 60
anys). La competició es va celebrar per sistema suís, a 9 rondes.
El GM romanès Mihai Suba es
va proclamar campió en solitari i
sense perdre cap partida. Tot i això,
no va dominar la competició de
principi a fi, ja que unes primerenques taules, a la ronda 3 van permetre a Jorge González plantar-se
amb 4 de 4 com a líder en solitari,
però a la 5a i decisiva ronda, el MI
colombià va perdre davant del romanès, que va passar a encapçalar
la classificació, empatat amb Bellón, fins al final.
En un espring final, Bellón es
va veure superat per Ivan Grigoriev a la penúltima ronda, perdent
moltes les possibilitats de cara al
títol. Suba va aprofitar i es va alçar amb el triomf. Tot i la seva victòria, Suba, per la seva qualitat
d’estranger, no és el campió d’Espanya de Veterans, sinó que aquest
títol recau sobre el primer espanyol, en aquest cas el GM Juan
Manuel Bellón.

Mihai Suba, guanyador del torneig.

Alexandre Pablo, subcampió d'Espanya.

Com a subcampió de veterans
va quedar el català Alexandre Pablo, amb 6,5, ja que Jorge González, tercer classificat de la competició, tampoc és espanyol.
La FEDA va lliurar un trofeu

amb Josep Ridameya, com al jugador més veterà. Entre les activitats paral·leles es va realitzar el torneig de ràpides In Memoriam Pepita Ferrer, que va ser guanyat per
Lluís Coll.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
...
15.
...
21.
22.

Suba, Mihai
Bellón, Juan Manuel
González, Jorge A.
Pablo, Alejandro
Lloret, Juan José
Grigoriev, Ivan
Pastor, Albert
Anguera, Jaime
Simon, Emili
Kovacevic, Slobodan

ROM
AND
COL
CAT
VAL
RUS
MAD
CAT
CAT
SRB

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

Coll, Lluís

CAT 5,5

Montell, Alberto
Buxadé, Guillermo

CAT 5,5
CAT 5
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...
24. Ridameya, José Miguel
25. Bautista, Joan
...
33. Tejero, Fermín
...
35. Mas, Pere
...
39. Borràs, Teodoro
...
43. Sanz, Fernando
...
64. Sogues, Pilar
fins a 69 jugadors.

CAT 5
CAT 5
CAT 4,5
CAT 4,5
CAT 4,5
CAT 4
CAT 2,5
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El romanès Mihai Suba guanya el torneig
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