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La FCE inaugura la nova seu al barri de Sant Andreu
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III Obert Internacional d'Escacs Actius "Ciutat Vella"
JM López s’imposa en un disputat torneig
Diumenge 20 de maig la seu central de CCOO de Barcelona va
acollir la tercera edició d’aquest torneig actiu, la segona que val
per al Circuit Català d’Oberts. La segona edició havia estat un èxit
a tots els nivells, sobretot en qualitat i quantitat de participants i
per això enguany consta com a torneig de categoria “a superior”,
a la classificació general com a la classificació per trams. El club
organitzador, el CECOB, tenia novament una bona papereta.

III Obert Int. d'Escacs
Actius "Ciutat Vella"
· 20 de maig de 2012
· categoria: a sup.
· Participants: 83
· Guanyador: J.Manuel López
· Àrbitre principal: Jordi Morcillo

Jordi Morcillo

A

questa edició ha mantingut
un bon cartell de jugadors
titulats, però no obstant el
nombre de participants ha baixat
sensiblement: de 127 jugadors reals el 2011 s’ha passat a 83 enguany, xifra que suposa un descens
del 35%. El canvi de data pot haver estat un factor (l’any passat es
va jugar el primer diumenge de
setembre), i el que portem de Circuit demostra també una davallada en nombre de participants, que
esperem que es pugui remuntar al
llarg de l’estiu. La crisi? Tal vegada, el fet de jugar un actiu suposa
una despesa considerable per a un
sol dia: inscripció més transport
més dinar es pot traduir en una despesa propera als 40 euros per jugador. És probable que els torneigs
de ritme tradicional no es vegin tan
afectats per aquest fet.

Podi del torneig, amb Lariño, López i Chalmeta, al centre, d'esquerra a dreta.

Ramón Chalmeta, a punt d’amargar la
festa dels titulats

El torneig es presagiava com una
lluita entre els jugadors titulats
habituals dels torneigs catalans i
sobretot barcelonins. Destacava la

Classificació final
1. López, José Manuel SCC Sabadell
2. Lariño, David
Escola E Bcn
3. Chalmeta, Ramon
Sant Boi
4. Cruz, Filemón
Tres Peons
5. Cuartas, Alexander
Montcada
6. Valdés, Leonardo
Foment
7. Pérez, Orelvis
Montcada
8. Muñoz, Miguel
Terrassa
9. Panelo, Marcelo
Sant Andreu
10. Rojas, Luis
Mollet
fins a 83 jugadors.
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presència de tres GM: el mexicà
José González, el colombià Cuartas i el català J. Manuel López.
A més, el recent campió de Catalunya, el MI Miguel Muñoz estrenava el seu títol només un dia després d’aconseguir-lo.
Però entre aquesta lluita de titulats va sorgir amb força el MC
Ramon Chalmeta (Sant Boi), que
va encadenar una impressionant
sèrie de sis victòries en les sis primeres rondes, incloses victòries
força clares contra MI i GM. Algun d’ells, per cert, no van encaixar esportivament el fet de ser derrotat per un jugador teòricament
més fluix.

Els primers taulers en plena lluita, amb Cuartas i Chalmeta en primer pla.

Chalmeta va ser frenat a la setena ronda pel MI David Lariño
que, com ja ve sent habitual, va
combinar victòries contundents
amb taules poc lluitades que el van
ajudar a dosificar esforços. A la
vuitena ronda, el jove del Sant Boi
va recuperar el liderat guanyant el
MF Barbero, un altre jove que puja
amb força, però a la novena ronda
va haver de defensar la posició de
privilegi amb negres contra Cuartas. La derrota encara deixava
Chalmeta amb opcions de guanyar
el torneig depenent d’altres resultats i del sorteig dels desempats.
José Manuel López, vencedor entre
l’espasa i la paret

La darrera partida en acabar a la
zona alta va ser potser la més espectacular del torneig. El MI

Marcelo Panelo, amb blanques,
necessitava la victòria per aspirar
a entrar a la zona de premis. López, amb negres, sabia que la victòria li assegurava el primer lloc
(un cop Chalmeta va inclinar el seu
rei) i les taules el deixaven amb
força opcions. Per aquest motiu,
Panelo va arriscar des de l’obertura sacrificant dama a canvi de torre i peça (que després van ser dues),
en una posició molt oberta. López
va estar durant moltes jugades en
xarxa de mat, buscant l’escac perpetu que els programes d’anàlisi
mostren com a inexistent. Però els
cinc segons d’increment van ser
insuficients per a la correcta defensa de Panelo, que finalment va haver d’acceptar les taules. El primer
desempat va ser el Bucholz total,
que acostuma a afavorir els primers

La participació de 83 jugadors va ser sensiblement inferior a la de l'any passat.
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Vols descarregar-te les millors partides del
torneig (sense comentaris)?
Fes clic a la icona de sota i podràs baixarles en format pgn.

K
k

Panelo,M

Lopez,J
Gambit de Dama [D53]
1.d4 ¤f6 2.c4 e6 3.¤f3 ¥b4+
4.¥d2 ¥e7 5.¤c3 d5 6.¥g5 dxc4
7.£a4+ ¤bd7 8.e4 0–0 9.e5 ¤b6
10.exf6 ¤xa4 11.fxe7 £e8 12.¥xc4
¤xc3 13.bxc3 £c6 14.exf8£+
¢xf8 15.¥d3 £xc3+ 16.¢e2 ¥d7
17.¥d2 £c6 18.¦hc1 £d6 19.¦ab1
¢g8 20.¦xb7 ¥c6 21.¥b4 ¥xf3+
22.gxf3 £xd4 23.¦cxc7 ¦d8
24.¥c2 £e5+ 25.¢f1 £f4 26.¢g2
£g5+ 27.¢f1 £f4 28.¥e7 ¦e8
29.¥b4 ¦d8 30.¥e7 ¦e8 31.¢g2
h5 32.h4 f6 33.¥b4 £h6 34.¦d7 f5
35.¥b3 £g6+ 36.¢f1 £f6 37.¦dc7
¢h8 38.¥c3 e5 39.f4 £xh4
40.¦xg7 £h1+ 41.¢e2 £e4+
42.¢d2 ¦d8+ 43.¢c1 £xf4+
44.¢b2 £xf2+ 45.¥c2 ¦c8
46.¦h7+ ¢g8 47.¦bg7+ ¢f8
48.¥b4+ ¦c5 49.¦f7+ ¢g8
50.¦hg7+ ¢h8 51.¥xc5 £xc5
52.¦h7+ ¢g8 53.¦fg7+ ¢f8
54.¦xa7 £d4+ 55.¢a3 £c5+
56.¢b3 £b5+ 57.¢c3 £c5+
58.¢d2 £f2+ 59.¢c1 £e3+
60.¢d1 £d4+ 61.¢e2 £g4+
62.¢d2 £f4+ 63.¢c3 £d4+
64.¢b3 £b6+ 65.¢a4 £c6+
66.¢a5 £c5+ 67.¢a6 £c6+
68.¢a5 £c5+ 69.¢a4 £xc2+
70.¢a3 £c5+ 71.¢b3 £b6+
72.¢c2 £f2+ 73.¢b3 £b6+
74.¢c4 £c6+ 75.¢b3 £b6+
76.¢c4 £c6+ ½–½
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del rànquing, i això va desfer el
quíntuple empat a 7 punts a favor
de López. Lariño va ser segon i
Chalmeta va obtenir un meritori
tercer lloc. Si el torneig s’hagués
jugat a ritme tradicional, el jugador del Sant Boi hagués obtingut
sobradament la norma de mestre
internacional.
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VI Torneig d’Escacs Actius Vila de Canovelles
Fedorchuk s’imposa en el desempat
El passat diumenge dia 13 de maig es va celebrar a l’Auditori Can
Palots de Canovelles la VI edició del Torneig d’Escacs Actius. La
igualtat va ser la nota dominant. El desempat va afavorir
l’ucraïnès Sergey Fedorchuk, que va animar la competició després
de la inesperada derrota, 3 rondes abans del final, davant de Luís
Rojas.
VI Torneig d’Escacs Actius
Vila de Canovelles
· 13 de maig de 2012
· categoria: B
· Participants: 45
· Guanyador: Sergey Fedorchuk
· Àrbitre principal: JM Salvans

Redacció

L

a VI edició del Torneig
d’Escacs Actius Vila de
Canovelles no ha estat tan
nombrosa com la de l’any passat.
Amb 45 participants, la davallada
ha estat prou important, d’un terç
de la V edició. En qualsevol cas,
el nivell de força si que ha estat
superior, amb la presència de 15
titulats internacionals.
El torneig ha estat un mà a mà
entre els tres grans mestres, que
han acabat empatats a 7 punts. S’ha
hagut de recórrer al segon desempat per desfer la igualada entre
Movszizian i Fedorchuk. L’ucraïnès, que partia com a favorit, es va
veure sorprès a la 7a ronda per Luis
Rojas, quan liderava el torneig i
semblava que ho havia de tenir tot
de cara. Però les dues victòries finals, sobretot la darrera, van ser
decisives. Per altra banda, l’armeni, així com el tercer GM, Vladimir Burmakin, depenien d’ells sols

L'Auditori Can Palots va acollir l'edició 2012 del torneig de Canovelles.

per fer-se amb la victòria, però es
van enfrontar a la darrera ronda en
una decisiva partida: qui guanyava havia de ser el campió. La partida no va passar de les taules, i
Fedorchuk, que no va fallar, va
treure el cap i va igualar al capdavant. El primer desempat va servir
per descartar el rus en la lluita pel
primer lloc. Burmakin, d’aquesta
manera, quedava tercer. El segon

desempat va proclamar Fedorchuk
campió.
Cal destacar el paper del jove del
Cerdanyola, Marc Pozanco, que es
va ficar enmig dels titulats internacionals, en un excel·lent 8è lloc.
No va fer cap resultat espectacular però va guanyar les 3 darreres
partides.
Daniel Flores va dirigir el torneig
i Josep Ma. Salvans el va arbitrar.

Classificació final

Classificacions per trams

1. Fedorchuk, Sergey A
UKR 7
2. Movsziszian, Karen
ARM 7
3. Burmakin, Vladimir
RUS 7
4. Cruz, Cristhian
PER 6,5
5. Panelo, Marcelo
ARG 6,5
6. Cruz, Jonathan
PER 6,5
7. González, Jorge A
COL 6,5
8. Pozanco, Marc
Cerdanyola 6
9. Rojas, Luis
XIL 5,5
10. Lorenzo, Lázaro
Llinars 5,5
fins a 45 jugadors.

6

2.300-2.399: Leonardo Valdés
2.299-2.150: Marc Ortega
2.000-2.149: José Queraltó
1.999-1850: Francesc Cordomí
Millor local: Agustín Díaz
Millor veterà: Víctor Pozanco
Millor sub16: Aleix Pajuelo
Millor sub 14: Pere Garriga
Millor fèmina: Teresa Muñoz

El president, TToni
oni Ayza, agraeix, a la Secretaria General de l’Esport, al districte
de Sant Andreu i a la resta d’institucions el seu suport

D'esquerra a dreta: Toni Ayza, Ivan Tibau, Jordi Sans, Javier Ochoa, Raimond Blasi i Immaculada Moraleda.

Redacció

E

l dia 26 de maig de 2012
es va inaugurar oficial
ment la nova seu central de
la Federació Catalana d’Escacs al
carrer Sant Adrià, 20, del districte
municipal de Sant Andreu a la ciutat de Barcelona.
Tot i que el local ja funcionava
des de feia un mes a ple rendiment,
la data assenyalada per mostrar el
local als clubs i autoritats va ser
aquest dissabte del mes de maig a
les 17 hores.
Un centenar de persones van
omplir les magnífiques instal·lacions del local federatiu, que
compta per primera vegada a la
seva història amb un espai per fer
competicions, amb un total de 84
places, així com una sala polivalent per fer cursos d’escacs, d’àrbitres, entrenadors i monitors, en-

tre d’altres. Les sales comptem
amb Internet, pantalles gegants,
aire condicionat i totes les comoditats per portar a terme les classes.
El local disposa també amb una
biblioteca amb més de 3000 volums, un petit museu amb unes vitrines que atresoren algunes joies
del patrimoni de la Federació. Una
part important del local és el magatzem que permet als clubs recollir amb tota comoditat el material
a peu de carrer.
La seu federativa compta també amb les oficines dels empleats
de la federació, el despatx del president, i una sala per guardar la
documentació de la Federació que
fa les funcions d’arxiu.
L’acte de la inauguració va consistir en mostrar el local als assistents, fer els parlaments de les autoritats i prendre una copa de cava.
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Va ser presidit pel secretari general de l’esport, Ivan Tibau, el regidor del districte de Sant Andreu,
Raimond Blasi, la presidenta del
Consell Municipal del Districte de
Sant Andreu, Immaculada Moraleda, el director esportiu i de relacions institucionals de la UFEC,
Jordi Sans, el president de la
FEDA, Javier Ochoa, i el president
de la Federació Catalana d’Escacs,
Toni Ayza.
Antoni Ayza va agrair el suport
de les institucions públiques, en
especial el patrocini per a la remodelació del local per part del Consell Català de l’Esport, la cessió del
local municipal per part del districte de Sant Andreu, així com els
ajuts de la Unió de Federacions
Esportives. Per últim, va destacar
l’excel·lent tasca de l’arquitecte de
les instal·lacions, Glòria Duran, del
constructor Albert Turró i del vi-
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Acte oficial d’inauguració de la nova seu de la FCE
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D'esquerra a dreta: Ivan Tubau (secretari general de l’esport), Jordi Sans (director esportiu i de relacions institucionals de la UFEC), Javier
Ochoa (president de la FEDA), Antoni Ayza (president de la FCE) i Raimond Blasi (regidor del districte de Sant Andreu).

cepresident de la FCE Víctor Pont,
encarregat de supervisar i dirigir
les obres de remodelació del local.
Les autoritats van valorar molt

positivament el local de la Federació, tant des del punt de vista estètic, com des del funcional i van
convenir en què es tractava d’una

A l'acte d'inauguració van assitir diversos representants de clubs, directius i aficionats que
van omplir una de les sales polivalents.
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de les millors instal·lacions federatives actuals, tant dintre del món
dels escacs, com si la comparem
amb la resta d’esports.

Diverses sales s'utilitzaran per fer classes
d'escacs, de monitors o d'àrbitres.
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Sala polivalent, on es barregen els elements decoratius de l'antiga fàbrica i els actuals.

Entrada de la seu de la Federació.

Passadís de la seu de la Federació, amb el
museu que el recorre, a la dreta.

Exposició d'algunes peces valuoses del museu de la Federació.
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IX Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2012

a
a
a
XI OPEN INTERNACINAL AJEDREZND
9-10 de juny
b
b
III MEMORIAL JOSEP LORENTE
17 de juny
a
Del 25 de juny al 3
A SUP.
XX OPEN INT. CIUTAT DE MONTCADA
de juliol
A
Del 30 de juny al 8
B
XIV OPEN DE TORREDEMBARRA
de juliol
B
A SUP.
Del 4 al 12 de juliol XXXV OPEN INTERNACIONAL DE BARBERÀ
A SUP.
Del 13 al 21 de
A
XIV OBERT INTERNACIONAL SANT MARTÍ
juliol
A SUP.
Del 16 al 24 de
A
XVII OPEN INT. "CIUTAT DE BALAGUER"
juliol
C
Del 20 al 28 de
B
XXXVIII OPEN INT. "VILA DE SITGES"
juliol
A
Del 21 al 29 de
A SUP.
XXX OPEN INTERNACIONAL D'ANDORRA
juliol
A
a
VIII OPEN DE CERVELLÓ
29 de juliol
a sup.
b
XIII OBERT D'OLOT
29 de juliol
a
A
XXXVIII OBERT INT. CIUTAT DE BADALONA
De l'1 al 9 d'agost
A SUP.
C
XXII OBERT INT. LA POBLA DE LILLET
De l'1 al 9 d'agost
B
C
De l'9 al 16 d'agost XIII OBERT INT. DE FIGUERES "MIQUEL MAS"
B
a sup.
XII OBERT INT. ACTIUS VILA DE POBLENOU
11-12 d'agost
a
A SUP
XIV OPEN INTERNACIONAL DE SANTS,
Del 17 al 26 d'agost HOSTAFRANCS I LA BORDETA
A SUP.
b
XXXVIII OPEN INT. CIUTAT DE MANRESA
27 d'agost
b
B
Del 30 d'agost al 7
V OBERT INT. "CIUTAT DE SABADELL"
C
de setembre
b
X OBERT INT. "RIBERA D'EBRE-CN ASCÒ"
8 de setembre
a
b
X TORNEIG OBERT VILA DE SANTPEDOR
9 de setembre
b
a
DIADA DE L'11 DE SETEMBRE D'ESCACS ACTIUS
11 de setembre
b
XX OPEN INTERNACIONAL ACTIUS
a sup.
22-23 de setembre VALLFOGONA DE BALAGUER
a sup.
3 de juny

X OBERT D'ESCACS ACTIUS
"VILA DE STA COLOMA DE QUERALT"
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Salvador Barrot
654095338
Laura Gallardo
690321479
Jordi Chalmeta
607472697
Arturo Vidarte
687123114
Jordi Salvat
649 061 984
Víctor Pont
629386528
Pablo Castillo
676204833
Cosme Barrera
615842035
Francesc González
600923277
Oscar de la Riva
00376-347085
Juan Mª Santiago
936840402
Jordi Pagès
626035927
Manel Triquell
677109802
Josep Salvador
630625152
Jordi Serra
699848479
Joan Lorda
659529581
Cotxeres
932918701
Marcel Albets
658935395
Pere Reginaldo
681287254
Josep Terrones
696204203
Josep Mascaró
616477533
Pere Reginaldo
681287254
Imma Montoliu
649952482

scqescacs@terra.es
www.ajedreznd.com
laura.galrib@gmail.com
www.ajedreznd.com
cesantboi@hotmail.com
www.cesantboi.cat
openmontcada@hotmail.com
http://unioescacs.montcada.cat
jsalvat20@hotmail.com
escacstorre.litegrup.com
ajedrezbarbera@hotmail.com
www.ajedreznd.com
escacs@cesantmarti.com
www.cesantmarti.com
info@openbalaguer.org
www.openbalaguer.org
chessopensitges@casinoprado.cat
www.casinoprado.cat
open@escacsandorra.com
www.escacsandorra.com
opencervello8@gmail.com
escacscervello.wordpress.com/
escacsolot@escacsolot.cat
www.escacsolot.cat
cesantjosep@gmail.com
www.cesantjosep.com
josepsalvador@gmail.com
www.ajedreznd.com
claudiserra@gmail.com
www.escacsfigueres.com
macesa@eresmas.com
www.ateneucolon.org
toniayza@secretariat.cat
www.cotxeres.org/open/
club@escacscataloniaclub.net
pere@coralcolon.net
www.coralcolon.net
cemora@escacsmora.com
www.escacsmora.com
escacssantpedor@gmail.com
pere@coralcolon.net
www.coralcolon.net
cevallfo@tinet.org
www.vallfogona.com

