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Qui el guanyarà?
El Circuit Català d’Escacs Internacional,
gran protagonista de l’estiu a Catalunya
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Nou Butlletí d'Escacs digital com a eina de comunicació

Aquest és el primer número del Butlletí Electrònic de la Federació Catalana d’Escacs. Neix amb l’objectiu de ser un nou mitjà de comunicació
entre la Federació i els seus afiliats.

juny
2011

Les noves tecnologies permeten donar informació actualitzada dels
esdeveniments que de manera continua es van succeint en el calendari
federatiu. Per aquest motiu, la nova Junta Directiva de la Federació Ca-

talana d’Escacs ha tingut la voluntat de crear aquesta nova eina infor-
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Butlletí
D'ESCACS
digital

mativa.

Amb aquest nou format es tractarà que la informació sigui el més
àgil i actualitzada possible i que els clubs, jugadors i tècnics tinguin al

seu abast una manera de conèixer de primera mà els esdeveniments federatius.

El Butlletí d’Escacs en format paper es mantindrà igualment, és pos-

sible que amb una menor periodicitat i amb continguts que no siguin de
tanta actualitat. Servirà, d’una banda, per ser un resum de la memòria
Confecció:
Equip de redacción del Butlletí digital de la Federació
Catalana d’Escacs
Redacció i administració:
Gran Via, 594, 7è. 1a.,
08007 Barcelona
Tel 93.3185926
Fax 93.4125097
e-mail:
federacio@escacs.cat
L'opinió de la Federació Catalana d'Escacs només s'expressa en l'editorial.
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.escacs.cat
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històrica de totes les activitats federatives i d’altra banda, tindrà reservats espais per a informacions més intemporals, com ara qüestions tècniques, articles teòrics i informació de la història dels clubs i jugadors
de la nostra federació.
Aquest primer número del Butlletí d’Escacs digital s’inicia amb les
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cròniques dels torneigs de Sant Boi, Salou, Canovelles i Santa Coloma

de Queralt, tots pertanyents al prestigiós Circuit Català d’Oberts Internacionals d’Escacs.

Aquests primers números són de prova i per tant us demanem per

endavant disculpes pels possibles errors i mancances que hi trobeu.
Esperem els vostres suggeriments per tal de fer d’aquest nou mitjà de
comunicació una eina veritablement útil per a tots.
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Movsziszian, primer líder del circuit català
El Circuit Català 2011 ha començat enguany amb la segona edició del
Memorial Josep Lorente, igual que l’any passat. El jugador del Sant Adrià,
Karen Movsziszian, s’ha proclamat campió amb gran autoritat, una ronda
abans del final, guanyant les 7 primeres partides i entaulant les dues
darreres. Tot i que no ha tingut una participació tan alta com a la primera
edició, el centenar de jugadors d’aquesta segona edició consolida el
torneig.
II Memorial Josep Lorente
· 1 de maig de 2011
· categoria: a sup.
· Participants: 99
· Guanyador: Karen Movsziszian
· Àrbitre principal: M. Navarro

L

C.E. Sant Boi

’1 de maig es va celebrar el
II Memorial Josep Lorente
a Sant Boi (Barcelona) en
record del que va ser ex-jugador i
ex-entrenador d’hoquei patins del
F.C Barcelona i president durant
molts anys del Club d’Escacs Sant
Boi. En el torneig van participar
99 jugadors, amb la presència de 5
GM i 10 MI, així com jugadors de
12 països diferents. Aquest torneig
d’escacs actius inaugura el Circuit
Català, que s’allargarà fins a setembre i que és un dels circuits més
prestigiosos a nivell mundial.
El jugador armeni, tot un especialista en partides semiràpides, es
va imposar amb solvència amb set
victòries en les set primeres rondes per acabar empatant les dues
últimes. En segona posició es va
situar el GM mexicà José González
García amb 7 punts, amb els mateixos punts que els, a priori, fa-

Podi de campions, amb les diverses autoritats que van assistir al torneig, i al centre amb
Viktor Moskalenko, Karen Movsziszian i José González.

vorits, el GM ucraïnès Viktor
Moskalenko i el mític GM suec Ulf
Andersson. També amb 7 punts va
acabar un altre especialista de la
modalitat, el MI peruà Miguel
Muñoz Pantoja. El primer espanyol classificat va ser el MI AlfonClassificació final
1. Movsziszian Karen
2. González, José
3. Moskalenko, Viktor
4. Andersson, Ulf
5. Muñoz, Miguel
6. González, Jorge
7. Cruz, Cristhian
8. Panelo, Marcelo
9. Jerez, Alfonso
10. Chalmeta, Ramon
fins a 99 jugadors.
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Sbo
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so Jerez en 9a. posició amb 6,5
punts.
Excel·lent torneig del jugador
local Ramon Chalmeta, que es va
poder ficar entre els 10 primers i
que va acabar al mateix nivell que
els titulats internacionals.
Una vegada finalitzat el torneig
va tenir lloc l’acte d’homenatge a
Josep Lorente i el repartiment de
premis. Van assistir al mateix
Jaume Bosch, alcalde de Sant Boi,
M. Antonia Barragán, regidora delegada d’Esports, Josep Chalmeta,
president del Club d’Escacs Sant
Boi, Maria Pla, vídua de Josep
Lorente, i Antoni Ayza, president
de la Federació Catalana d’Escacs.
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II Memorial Josep Lorente

Una quarta part dels jugadors del torneig eren grans mestres

Del 4 a l’11 de maig s’ha jugat la XIII edició de l’Obert Internacional de
Salou, al Best Hotels Club Cap Salou, amb la participació de 62 jugadors, el
que ve a ser habitual els darrers anys. El GM Holden Hernández ha guanyat
en una darrera ronda on hagués pogut passar de tot, però el cubà ha estat
afortunat en els desempats i ha superat el francès Hicham Hamdouchi.

· del 4 a l'11 de maig de 2011
· categoria: A
· Participants: 62
· Guanyador: Holden Hernández
· Àrbitre principal: JM Camell

Redacció

E

nguany, el segon torneig del
Circuit Català es va presentar amb una nòmina impressionant: 20 titulats internacionals,
dels quals 15 eren grans mestres.
Gairebé una tercera part dels jugadors del torneig eren MI o GM. Tot
i l’atractiu que pot semblar tanta
concentració de titulats per a la resta de jugadors del país, els 62 jugadors que van acabar el torneig
no són gaires participants. Si comparem aquest torneig que se juga
al maig amb altres que se juguen a
l’estiu, on sovint es passa de centenar de jugadors, podem concloure que l’Obert de Salou podria
comptar amb una participació molt
més alta en altres dates, d’acord
amb la llista de titulats. Sembla que
l’esforç que fa el club no es veu
prou recompensat.
Sergey Fedorchuk no ha pogut
revalidar el títol aconseguit l’any
passat, tot i que partia com a nú-

El GM cubà Holden Hernández va decidir el torneig amb la victòria contra Moskalenko.

mero u del torneig. La sisena ronda va ser decisiva, tant per a ell
com per al campió. Sergey va perdre davant de l’espanyol Manuel
Rivas i ja va quedar despenjat dels
primers llocs, si bé amb el bon final de torneig que va fer va recuClassificació final
1. Hernández, Holden
2. Hamdouchi, Hicham
3. Moskalenko, Viktor
4. Peralta, Fernando
5. Rivas, Manuel
6. Epishin, Vladimir
7. Fedorchuk, Sergey A
8. Cornette, Matthieu
9. Narciso, Marc
10. Lariño, David
fins a 62 jugadors.
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XIII Obert Internacional
Vila de Salou

perar posicions. Per altra banda,
Holden va derrotar Moskalenko en
la partida més important, on els dos
líders es trobaven cara a cara. El
cubà en va tenir prou amb tres taules per acabar primer.
El campió de Catalunya, Marc
Narciso, va poder ficar el cap entre els deu primers. Va acabar invicte, cosa que té mèrit després de
jugar amb 6 GM, però a un punt
del líder.
L’MI espanyol David Lariño, a
les files del Montcada, va acabar
10è i va estar molt lluitador, però
les tres derrotes amb els tres GM
no li van permetre arrodonir un torneig millor.

en proves
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Holden Hernández s'imposa
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XIII Obert Internacional Vila de Salou
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Orelvis Pérez guanya en solitari
La cinquena edició del torneig de Canovelles ha estat la més forta de totes
les que s’han jugat, pel que fa a nombre i nivell de jugadors. El jugador
cubà nacionalitzat espanyol, Orelvis Pérez, s'ha imposat a l'últim moment
després de fer taules amb Luis Rojas a la darrera ronda. El català Lluís Ma.
Perpinyà s'ha aconseguit ficar en el grup de perseguidors, que ha acabat
amb 6,5 punts.
V Torneig d'Escacs Actius de
Canovelles
· 15 de maig de 2011
· categoria: b
· Participants: 70
· Guanyador: Orelvis Pérez
· Àrbitre principal: M. Navarro

C.E. Canovelles

A

quest any 2011 ha estat el
de més alta participació de
jugadors en el nostre Torneig d’Actius de Canovelles, un
total de 70 jugadors. També ha estat l’edició mes forta del torneig,
disputat fins ara. Han participat dos
grans mestres, Victor Moskalenko
i Javier Campos, 7 mestres internacionals, entre ells la MI Ana
Matnagze, que ha estat lluitant
sempre entre el primers llocs de la
classificació i ha acabat en quarta
posició. La participació de titulats
s’ha tancat amb dos mestres FIDE
i sis mestres catalans.
La penúltima ronda del torneig
ha enfrontat els dos jugadors que
encapçalaven la classificació, Orelvis Pérez i Cristhian Cruz. La victòria del primer ha estat decisiva
per catapultar-lo cap al primer lloc.
Luis Rojas també ha tingut les seves opcions fins a l’últim moment,
però amb l’empat davant d’Orel-

Orelvis Pérez rep el premi de guanyador del torneig de Canovelles.

vis a la darrera ronda s’ha hagut
de conformar amb la segona posició.
Només ens resta felicitar el guanyador del torneig, l’IM Orelvis

Classificació per trams i premis especials

Classificació final
1. Pérez, Orelvis
SCC Sabadell
2. Rojas, Luis
XIL
3. Cruz, Cristhian
PER
4. Matnadze, Ana
GEO
5. González, Jorge A
COL
6. Moskalenko, Viktor
UCR
7. Perpinyà, Lluís M. SCC Sabadell
8. Campos, Javier B
XIL
9. Ortega, Marc
Montmeló
10. Expósito, Josué
Passió
fins a 70 jugadors.

4

Pérez amb 7,5 punts seguit de Luis
Rojas amb 7 puts i Cristhian Cruz
amb 6,5 punts, completant el podi.
Volem animar els joves que han
participat al torneig perquè conti-

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

Trams
Arturo Vidarte
Oscar Baños
Jordi Triadu
Nestor Pellicer
Premis especials
Millor local
Lacureano Vasile
Millor mes de 65
Ramon Franch
Millor sub.16
Sergi Vinardell
Millor sub.14
Chen Weijie
Millor jugadora
Mònica Vilar
2300-2399
2150-2299
2000-2149
1849

Butlletí d'Escacs electrònic de la FCE, juny 2011

V Torneig d'Escacs Actius de Canovelles

Rojas, Ll.

Matnadze, A.
Obertura Trompowsky [A45]
Aquesta partida va ser jugada a
la setena ronda, quan Ana Matnadze es trobava amb tota justícia líder i en solitari, després de
vèncer Javier Campos i Cristià
Cruz. Per això era imprescindible
guanyar per mantenir opcions en
el torneig.
1.d4 ¤f6 2.¥g5 e6 3.e4 h6 4.¥xf6
£xf6 5.¤c3 d6 6.£d2 g6
Una possibilitat interessant és
6...c6 amb idea de jugar e5 i tenir
sota control la casella d5. Crec
que, almenys des d´un punt de
vista pràctic, és la millor opció,
perquè concedir a les blanques
tant d´espai és una estratègia molt
perillosa 7.f4 e5 8.dxe5 dxe5 9.f5
¥b4 10.¤f3 ¤d7 11.a3 ¥a5
12.¥d3 £e7 13.b4 ¥b6 14.¤a4 0–
0 15.g4 ¥d4 16.c3 b5 17.cxd4
bxa4 18.£c3 exd4 19.£xc6 ¤f6
20.£xa8 ¥a6 21.£c6 ¥xd3÷ (1–0
a la 76) Mamedyarov,S Panelo,M/Canaa de Calatrav
2007.
6...g5 és una altra possibilitat, amb
idea de frenar l´avanç de peons.
Dels plans existents de les blanques, prefereixo el que va fer
Anand, d´enrocar curt i preparar
l´avanç f4: 7.¥c4 ¤c6 8.¤ge2 ¥g7
9.¦d1 ¥d7 10.0–0 0–0–0 11.¤b5 a6
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23.£xg6 £b5 24.£e6+ ¢h8
25.¤g6+ ¢h7 26.¤xf8+ ¦xf8
27.g6+± no obstant això, veure
aquesta classe de temes tàctics
en una partida ràpida no és gens
fàcil.

13.f5!
La idea típica de tota la variant.
13...b4 14.¤e2 exf5 15.exf5 £e4
16.¦hf1
Era millor 16.¤g3! £xf3 17.¥g2
£g4 18.¥xa8 ¥xf5 (18...c6 19.f6
¥h8 20.¦he1+-) 19.¤xf5 £xf5
20.¥g2±
16...£d5 17.¢b1 ¥xf5 18.¤f4
£a5 19.¥g2?!
Molt millor era 19.¥xf5 £xf5
20.¤h4 £a5 (20...£xg5 21.¤fxg6)
21.£d3 ¤d7 22.¤fxg6!! fxg6

Vols col·laborar?
El Butlletí d’Escacs necessita
reporters. Si tens pensat jugar
algun torneig obert o tancat, pots
fer una crònica per al Butlletí
d’Escacs i enviar-la a
federacio@escacs.cat i si a més
ens envies fotos, millor.
Volem posar-nos al dia i fer arribar la informació actualitzada a
tothom, mitjançant el Butlletí
digital. Ajuda’ns a difondre els
escacs catalans!

5
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12.¤a3 g4 13.f4 gxf3 14.¦xf3 £e7
15.c3 h5 16.¦df1 ¦df8 17.b4 ¤a7
18.¤c2 ¥h6 19.£e1 ¢b8 20.¥d3
¥c6 21.¤f4 ¦fg8 22.d5² (1–0 el 42)
Anand Viswanathan (IND) - Karpov Anatoly (RUS)/Lausanne
(Switzerland) 1998.
7.f4 a6
Amb el mateix pla, avanç en massa dels peons del flanc de rei, vaig
derrotar l´MI Filemon Cruz 7...¥g7
8.¤f3 0–0 9.0–0–0 £d8 10.g4 e5
11.f5 exd4 12.¤xd4 ¤c6 13.¤f3
g5 14.h4 ¤e5 15.¤xe5 ¥xe5
16.hxg5 hxg5 17.¤d5 ¢g7 18.f6+
¥xf6 19.£h2 1–0 Rojas Keim,L Cruz,F/Sitges ESP 2010.
8.0–0–0 ¥g7 9.¤f3 £e7 10.g4 h5
11.g5
11.gxh5 semblava el correcte,
però 11...¦xh5 12.¥g2 ¤d7 13.e5
d5 14.¤g5 ¤b6 15.b3 ¥d7 i després de l´enroc llarg les negres
tenen bon joc.
11...0–0 12.¥h3 b5

19...¤d7 20.¤h4 ¥g4 21.¥xa8
¦xa8
21...¥xd1 22.¥d5+22.¦de1 ¤b6
22...£xg5 23.h3 £xh4 24.hxg4
£xg4 25.£xb4 amb una posició
interessant molt difícil d´avaluar.
23.b3
23.¤fxg6 fxg6 24.¤xg6 ¤d5
25.£f2 ¤c3+ 26.bxc3 bxc3
27.£f7+ ¢h7 28.¤e7+23...¦c8 24.¤hg2 c5 25.h3 ¥f5
26.¤e3 ¥e6 27.¤xe6 fxe6
28.£d3 ¢h7 29.¦f7 cxd4 30.¤g4
¤d5 31.¤f6+ ¢h8 32.¤xd5
£xd5 33.£xg6
1–0
Luis Rojas
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nuïn jugant en properes edicions.
Pensem que aquest any 2011, servirà per reactivar el torneig de
Canovelles i animar a la gent que
en els properes edicions vinguin a
gaudir dels escacs com ho han fet
enguany.
Per últim, volem agrair a
l’Ajuntament de Canovelles, la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana d’Escacs, pels seu suport, i a tots els clubs, persones i
entitats que ens han ajudat a difondre el nostre torneig.
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El nou GM Xavier Vila, guanya a casa
En un final molt igualat, el recentment anomenat GM, i campió juvenil
d’Europa, Xavi Vila, s’ha proclamat campió del torneig de la seva terra,
després d’entaular la seva darrera partida contra Filemon Cruz, l’únic que
podia lluitar per la primera posició. Un any més, el torneig s’ha superat
pel que fa a la seva força, amb 19 titulats internacionals.
IX Obert d’Escacs Actius Vila
de Santa Coloma de Queralt
· 5 de juny de 2011
· categoria: b
· Participants: 102
· Guanyador: Xavier Vila
· Àrbitre principal: JM Camell

Associació d’Escacs Santa
Coloma de Queralt

U

n total de 107 jugadors es
van trobar al local de l’Estrella el passat 5 de juny,
entre ells 28 titulats (dels quals 7
eren GM i 12 MI) que marcaven
un rècord absolut de titulats en les
nou edicions de l’obert.
El colomí Xavier Vila, precisament el cap de setmana que la
FIDE es reunia per atorgar-li el títol de GM, va guanyar la novena
edició de l’obert d’escacs actius de
Santa Coloma de Queralt, aconseguint 6,5 punts en 8 rondes, empatant a la classificació final amb el
GM Viktor Moskalenko, que finalment va ser segon, el MI Filemón
Cruz, tercer, i el MI Orelvis Pérez,
quart. Tot i que sortia com a 6è
millor jugador del rànquing, es va
anant posicionant a cada ronda
com un aspirant al títol, sobretot
després de derrotar al GM Josep
Oms a la ronda 5 i al campió de
Catalunya, el GM Marc Narciso, a

El Teatre l'Estrella va ser una magnífica sala de joc per al torneig colomenc.

la 7a ronda. Fidel al seu estil agressiu, va lluitar a totes les rondes per
la victòria, cedint només taules
amb el segon, tercer i quart classificats. Es pot comprovar la força
del torneig amb la renyida classiClassificació final
1. Vila, Xavier
UGA
2. Moskalenko, Viktor
UCR
3. Cruz, Filemon
PER
4. Pérez, Orelvis
SCC Sabadell
5. Narciso, Marc
Montcada
6. Cruz, Jonathan
PER
7. Oms, Josep
Escola E. BCN
8. Pomés, Joan
Terrassa
9. Movsziszian, Karen
ARM
10. González, Jorge A.
COL
fins a 102 jugadors.
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6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
6
6

ficació final, on del primer a l’onzè només els va separar mig punt.
El torneig no va tenir cap incidència, i tant la conducta dels jugadors
com la retransmissió dels quatre
primers taulers (a la sala i per Internet) va ser excel·lent.
L’Associació d’Escacs Santa Coloma de Queralt agraeix la presència dels mestres que fa que un torneig com el nostre, un poble petit,
pugui tenir ressò internacional, així
com a tots els participants, que any
rere any ens demostren la seva confiança i ens animen a continuar.
Us esperem l’any 2012 en la desena edició del torneig
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IX Obert Vila de Sta Coloma de Queralt

El GM Omar Almeida s'ha proclamat campió de la quarta edició del torneig
que es fa a Mollet en memòria d'Ezequiel Sánchez. Ha estat una
competició de fort nivell, amb 35 titulats internacionals, i on el jugador
cubà s'ha mostrat intractable, essent l'únic en tot el torneig que ha acabat
invicte.
Ramón Caro
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D

iumenge 19 de juny va tenir lloc el IV Torneig Internacional d’escacs actius
en memòria del nostre company i
amic. Va ser l’edició més dura i
competida, que va comptar amb 35
titulats de 94 participants efectius
(37,2%) quan en anteriors edicions
el percentatge era del 33,3% (any
2010), 34,4% (any 2009) i 23,9%
(primera edició, 2008).
Amb una dura lluita per les posicions capdavanteres, es va imposar brillantment el GM Omar Almeida Quintana (SCC Sabadell)
sense perdre una partida, cedint 2
taules.
El nostre mestre internacional
Luis Rojas (5,5 punts i 22è de la
classificació general) va tenir opcions fins la ronda 8, on va perdre
amb el GM Mexicà José González.
Fins a la ronda 5, amb 4 punts
aconseguits, anava força bé, però
una inoportuna derrota contra
Cristhian Cruz el va apartar de les
possibilitats de podi temporalment.
Gran actuació del nostre mestre català Ricard Morros, de les millors en torneig d’actius d’aquest
nivell, quedant per davant de molts
titulats. Partint 35è del ranking, va
acabar 24è, també amb 5,5 punts i
havent guanyat els mestres internacionals Jerez i Vidarte, i fent taules amb l’actual campió absolut de

El GM cubà Omar Almeida només va cedir dues taules en tot el torneig.

Catalunya, el GM Marc Narciso.
A més de veure, per fi, el president del club jugar (i molt bé al
matí, ja que a la tarda no li va anar

Classificació final
1. Almeida, Omar
CUB
2. Muñoz, Miguel
PER
3. Cuartas, Jaime A.
COL
4. Moskalenko, Viktor
UCR
5. Movsziszian, Karen
ARM
6. Hernández, Holden
CUB
7. González, José
MEX
8. Larino, David
Montcada
9. Pérez, Orelvis
SCC Sabadell
10. Pomés, Joan
Terrassa
fins a 94 jugadors.
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7
7
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6,5
6,5
6,5
6,5

tant bé), el major al·licient per als
jugadors i membres del club va ser
veure als nostres petits jugar un
torneig, així per primer cop (excepte Joan Caro que ja va jugar l’any
anterior). En Sergi Baillés, Àngel
Tomás, Dilan Pérez, Helena Ruiz i
Joan Caro van ser molt valents i
van aconseguir puntuar. Sergi no
va jugar a la tarda, cosa que li hagués permès puntuar i, potser, pujar en el ranking del Circuit que es
va tancar, per a tots, adults i nens,
ahir. El lliurament de premis es va
fer el dimecres 22 de juny a les
19,30 hores al club.

en proves
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Omar Almeida, intractable a Mollet
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IV Open Int. Memorial Ezequiel Martín

Imma Montoliu

E

l diumenge 19 de juny, es
va celebrar a Balaguer una
nova edició de la festa dels
escacs lleidatans, la 43a.
A les 10,00h del matí va començar el campionat provincial de ràpides al passeig de l’estació,amb
una gran participació de 81 jugadors. Realment va ser una molt
bona resposta dels jugadors de la
delegació, ja que feia molt de
temps que no s’aconseguia aquest
record de participació en un campionat federat. Lògicament i per no
perdre el costum va aconseguir la
victòria l’Albert Ramon de
Tàrrega, seguit pel Lluís Maria
Castany de Guissona. Al grup B el
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primer va ser Josep Alba, de Seròs
i el segon Jaume Parramon, de
Vallfogona. Pel que fa al grup C,
cal esmentar que, tant Andreu Voltes com Gerard Orrit, van quedar
per davant de jugadors del grup B,
i és van classificar en 5a i 7a posició de la general respectivament,
al grup D el primer classificat va
ser Marcel Barbosa, del Balaguer,
seguit pel Marcelo Sánchez, del
Lleida. i al grup E el campió va ser
David Farré, de Tàrrega, que va
treure un punt d’avantatge a Joel
Monfà, del Vilanovenc.
Cal destacar la magnifica organització dels membres del CE
Balaguer, que van fer que mitja
hora abans de l’hora d’inici, estigués tot perfectament muntat, i va
permetre que tothom pugués gaudir de l’esmorzar que la delegació
va oferir a tots els participants.
També cal fer esment de la tirada que els escacs tenen a
Balaguer, ja que el nou alcalde va
venir a visitar-nos, acompanyat
d’una delegació de l’Ajuntament,
i va mostrar el seu suport al escacs
balaguerins.

8

Quan es va acabar el campionat tots ens vam desplaçar el restaurant del Sant Crist de Balaguer,
per celebrar l’acostumat dinar de
germanor, i entregar la llarga llista
de premis de tota la temporada
2010-2011. El dinar es va realitzar
als jardins, amb les taules situades
a l’ombra dels arbres, on ens varen acompanyar el delegat d’esports de la Generalitat a Lleida, en
Joaquim Periser, el Sr. Miquel
Vendrell, regidor de l’Ajuntament
de Balaguer, el president de la Federació Catalana d’Escacs, Antoni
Ayza, el secretari de la Federació
Espanyola, Ramon Padullés i el
delegat de Lleida de la federació,
David Monell.
Per part de la delegació ens va
fer entrega del CD del resum de la
temporada 2010-2011, per tots els
clubs. L’entrega de premis, va realitzar-se amb força celeritat, gràcies a les bones maneres, com a “speaker “, del Cosme Barrera, del
Balaguer.
En resum va ser una jornada
molt especial per als escacs lleidatans.
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les instal·lacions del Golf
de Girona, on enguany es
va jugar la Copa Catalana,
es va disputar el diumenge 5 de
juny el Campionat provincial de
Ràpides 2011, així com un torneig
de jugadors menors de 14 anys,
dins del marc de la Festa Gironina
on, un cop disputats els tornejos,
es va fer un dinar de germanor i es
van repartir els trofeus de totes les
competicions de la temporada, així
com els guardons als jugadors que
varen obtenir podi en les competicions nacionals i estatals.
A la tarda va tenir lloc, al mateix indret, una reunió de presidents dels clubs de la Territorial per
tal de compartir suggeriments i
mirar d’introduir millores a les
competicions gironines que tindran
lloc la propera temporada..

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

Fernández, Didier
Sta Eugènia
Vidal, Àlex
Sta Eugènia
Sabrià, Pol
Sta Eugènia
Triadú, Jordi
Olot
Coronado, Manuel
Sta Eugènia
Subirana, Daniel
Palafrugell
García-Castany, Gal·laSta Eugènia
Muratet, Elias
Banyoles
Gusó, Jordi
Gerunda
Bigas, Jordi
Guixolenc
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6
6
6
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Campionat de ràpides

Elias Muratet

El Campionat Provincial de Ràpides va gaudir de una participació
de més de 40 jugadors.
Les 10 rondes del torneig van
estar molt disputades i al final es
va produir un quàdruple empat al
capdavant amb 8 punts, que va decidir-se per un play-off entre els 4
empatats (tres d’ells del Santa Eugènia), d’aquesta manera, es va
proclamar campió finalment el
Mestre Català Didier Fernandez
(Santa Eugènia) que també havia
estat el Campió provincial absolut,
que es fa imposar a la Final al seu
company d’equip Alex Vidal, per
la tercera i quarta plaça, el M.C.Pol
Sabrià es va imposar al jugador del
Olot Jordi Triadú.
El torneig de promoció va ser
guanyat pel jugador del Banyoles
Alejo Ismael Giménez que es va
imposar a tots els seus rivals.
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Festa Gironina 2011

L

Redacció

a Festa Popular dels Escacs
Tarragonins va cloure,
aquest diumenge 19 de juny,
la temporada escaquística a la demarcació. La jornada, que es va
desenvolupar a la localitat de
Duesaigües, va començar amb el
Campionat Territorial de partides
llampec 2011, que va adjudicar-se
Josep Farran, del Tarragona, empatat a 7 punts amb seu germà,
Francesc Xavier. Rubén Fernández
va acabar tercer amb 6 punts. El
Tarragona va guanyar en la categoria d’equips amb 20 punts, seguit del Reus Deportiu, amb 17.
La jornada va continuar amb un
dinar popular que va acabar amb
el lliurament de trofeus i reconeixements de la temporada. Es van
fer les següents distincions:
Duesaigües, club organitzador de

la jornada, així com el que representa a un municipi amb menys
habitants de tota la demarcació; el
Club Escacs Tarragona, que després de dues dècades, ha tornat a
la Divisió d’Honor; el jugador de
Santa Coloma de Queralt, Xavier
Vila, que ha obtingut el títol de
GM; Lluís Marià Perpinyà, nascut
als Guiamets, i que aquest any ha
assolit la categoria de mestre internacional; i Francesc Xavier
Farran, nou mestre català.
Classificació final
1. Farran, Josep
2. Farran, Francesc
3. Fernández, Rubén
4. Fernández, Miquel A.
5. Moreno, Carles
6. Panella, Sergi
7. Sánchez, Miguel A.
8. Rodríguez, Josep Ramon
9. Rodríguez, Aaron
10. Fernández, Francesc
fins a 42 jugadors.
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Tar
Tar
Rdp
Rdp
Tar
Peo
Cap
Vsc
Rap
Rdp

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

Josep Farran (Tarragona) ha guanyat el
Campionat Territorial Llampec 2011,
empatat a punts amb el seu germà.
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Festa P
opular dels Escacs T
arragonins 2011
Popular
Tarragonins
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VII Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2011
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