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Barcelonès Sud i Hostalet de Pierola,
campions a Segona i Tercera, respectivament
I Matx Intergeneracional: les noies s'imposen als veterans
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I Matx Intergeneracional
Les noies superen els veterans
Dia primaveral a Calella de la Costa per acollir el I Matx
Intergeneracional en el seu nou format: escacs entre generacions
i entre gèneres, reflectits en un duel entre la selecció de veterans i
la selecció femenina.
Carla Marín
La bona acollida d’aquesta primera edició va permetre els dos
equips, malgrat algunes baixes,
presentar unes fortes alineacions:
Equip veterans
1 Emili Simon
2 Lluis Coll
3 Jaume Anguera
4 Guillem Buxadé
5 Juan Domínguez
6 Pere Mas
7 Jordi Marchador
8 Fernando Sanz
9 Albert Montell
10 Salvador Carranza

Elo
2310
2281
2263
2257
2242
2194
2192
2159
2106
2083

Equip femeni
1 Ana Madnatze
2 Laura Garcia
3 Gal·la Garcia-Castany
4 Andrea Norte
5 Diana Ruth López
6 Elizabeth Riera
7 Laura Martín
8 Inma Hernando
9 Lourdes Hernando
10 Cora Castellet

Elo
2498
2150
2138
2116
2100
2094
2085
2082
1967
1939

A priori podia semblar que l’equip
veterà era lleugerament superior,
però el jove equip femení, en plena progressió, no pensava posar les
coses fàcils.
El matí començava tranquil,
amb algunes taules als darrers tau-

En primer terme, Jordi Marchador contra Laura Martín.

lers, però tres victòries seguides de
l’equip dels veterans situaven el
4,5 a 1,5 al marcador, deixant el
matx quasi sentenciat, tot i la infe-

Equip veterans
Emili Simon
Lluis Coll
Jaume Anguera
Guillem Buxadé
Juan Domínguez
Pere Mas
Jordi Marchador
Fernando Sanz
Albert Montell
Salvador Carranza
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rioritat que ja es palpava en algunes de les partides restants. I poc a
poc van anar arribant els punts per
a l’equip femení que culminava les

4,5-5,5
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
½-½
0-1
½-½
1-0
½-½

Equip femení
Ana Madnatze
Laura Garcia
Gal·la Garcia-Castany
Andrea Norte
Diana Ruth López
Elizabeth Riera
Laura Martín
Inma Hernando
Lourdes Hernando
Cora Castellet

Butlletí d'Escacs digital de la FCE, nº 23 Maig 2012

La partida entre Diana Ruth López i Juan Domínguez, en primer terme, va decidir a favor de les noies el matx.

partides amb avantatge per posar
l’empat a 4,5 al marcador.
L’emoció es va centrar llavors
en l’interessant final entre Diana
Ruth López i Juan Domínguez.
Finalment la primera va saber
aprofitar la millor estructura de peons per sumar el punt sencer, donant així la victòria d’aquest I Matx
Intergeneracional a l’equip femení.
La jornada va transcórrer amb
total normalitat i sense cap incident
esportiu a destacar. En Josep Serra
es va encarregar de l’arbitratge i la
Carla Marín de la direcció del torneig.
Un cop finalitzat l’enfrontament, tots els participants es van

endur un petit detall de record. I a
continuació va tenir lloc el dinar
de germanor al mateix local de joc,
l’hotel Bernat II de Calella.
Torneig de ràpides

A la tarda, es va dur a terme un torneig de partides ràpides obert a tothom. Al final, però, la participació
va ser més minsa de l’esperada,
suposem que degut al cansament
d’alguns dels participants del matx
del matí. Finalment, es va disputar
per sistema lliga a una volta amb
clara victòria del jugador de la Passió d’Esparreguera Josué Expósito amb 13 punts de 13 possibles.
El van seguir al podi Lluís Coll del
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Catalònia i Gabriel Castellet del
Cerdanyola.
I fins aquí aquesta primera edició del matx Intergeneracional. Esperem que hagi sigut una bona experiència per a tothom i que en puguem celebrar moltes més amb la
mateixa emoció i competitivitat.
Classificació final
1.Expósito, Josué
2.Coll, Lluís
3.Castellet, Gabriel
4.Onna, Josep
5.Castellet, Cora
6.Norte,a Andrea
7.Ruiz, Rafael
8.Serra, Josep
9.Marín, Carla
10.López, Diana Ruth
fins a 13 jugadors.

La Passió
Catalònia
Cerdanyola
Andorra
Cerdanyola
Cerdanyola
Andorra
Gerunda
Peona i Peó
La Passió

12
10
8,5
8
8
6
4,5
4,5
4
4
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Campionat de Catalunya per Equips 2012
Barcelonès Sud campió de Segona
L'Hostalet de PPierola
ierola s'imposa a TTercera
ercera Categoria
Quadre d’honor
Divisió d’Honor
Campió
Escola d’Escacs de Barcelona
Subcampió
Barcelona UGA
Primera Divisió
Campió
Barcelona UGA
Hostalets de Pierola, campions de Tercera.

Redacció

H

a finalitzat el Campionat de
Catalunya per Equips tant
pel que fa a la fase regular
com les fases finals i play-offs.
Cap incidència remarcable. Més
de 5.000 jugadors repartit entre 400
equips ha recorregut el territori
català i andorrà per disputar més
de 20.000 partides al llarg de tres
mesos de competició.

Les darreres categories en acabar han estat les més nombroses
en participació, la segona i la tercera on s’han proclamat respectivament guanyadors el CE Barcelonès Sud, que ha vençut en la final el Molí Nou, i el nou club
d’Hostalet de Pierola que ha derrotat l’Arenys de Munt.
Volem felicitar des del Butlletí
Digital a tots els guanyadors, subcampions i equips que han aconseguit l’ascens de categoria.

Segona Divisió
Campió
Sant Boi
Subcampió
Tordera
Preferent
Campió
Sant Cugat
Subcampió
L’Espiga de les Corts
Primera Categoria
Campió
CECOB
Subcampió
Badalona
Segona Categoria
Campió
Barcelonès Sud
Subcampió
Molí Nou
Tercera Categoria
Campió
Hotalet de Pierola
Subcampió
Arenys de Munt B

L'equip del CECOB va quedar campió de Primera Categoria la setmana passada.
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Campionat d’Escacs Actius de Lleida

Aquest passat 6 de maig es va celebrar a Pont de Suert el
Campionat d'Escacs Actius de Lleida, on es va imposar amb el
100% dels punts el jugador del Geva-Cea David Monell. La
participació no va ser dolenta, tenint en compte la gran distància
de la població a la majoria dels clubs de la Delegació.
Imma Montoliu

E

l dia 6 de maig es va dur a
terme el campionat d’escacs
actius de la delegació de
Lleida 2012. Aquest any es va fer
a la població dels Pirineus “Pont
de Suert”, i també per primera vegada es va fer una competició d’escacs federats en aquesta població,
ja que tenen club nou des d’aquest
any.
Realment va haver-hi poca participació, ja que tant sols es va
comptar amb 20 jugadors, però els
que vam ser-hi vam passar un dia
d’allò més bé.
Es van fer 7 rondes i el campió,
David Monell, del CE Geva-Cea,
es va atorgar el títol amb 7 punts
de 7 possibles.
El segon lloc va ser per a Joshua Solaní del CE Vallfogona, amb
5,5 punts, desprès de cedir 1,5
punts davant del primer i tercer del
rànquing.
També cal destacar l’actuació
del jove jugador del CE
Vallfogona, Joel Solaní, que va
quedar tercer de la general amb 5
punts, tot i ser del grup d’Elo de
menys de 1899.
S’ha d’agrair al CE Alta
Ribagorça que ens va fer una molt
bona acollida, des de donar infor-

David Monell, amb el trofeu de campió.

mació als acompanyants per visitar la població fins a buscar una
sèrie de restaurants on menjar un
Classificació final
1. Monell, David
Andorra
2. Solani, Joshua
Vallfogona
3. Solani, Joel
Vallfogona
4. Prat, Vicenç
Guissona
5. Parramon, Jaume
Vallfogona
6. Solé, Edgar
Lleida
7. Cosialls, Daniel
Balafia
8. Cosialls, Ramon
Almenar
9. Melis, J. Jose
Alta Ribagorça
10. Solé, Joan
Lleida
fins a 20 jugadors.
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7
5½
5
4½
4
4
4
4
4
4

bon menú casolà de muntanya.
En finalitzar la competició, vam
comptar amb la presència de l’alcalde de la població que, juntament
amb el regidor d’esports i el delegat de Lleida, van fer lliurament
de premis.
Aquests tipus de campionats
d’un dia també serveixen per fer
promoció i difusió del nostre esport en contrades que estan a una
distància considerable del Pla de
Lleida, però és el que exigeix la demografia de la província de Lleida.
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David Monell no té rival

