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Campionat d'Espanya Sub-12
Èxit dels catalans
Ismael Giménez i Guillem PPorta,
orta, campió i subcampió d’Espanya Sub
-12
Sub-12
Èxit de la representació catalana al campionat d’Espanya Sub-12,
celebrat a Salobreña (Granada) on es va aconseguir l’or i la plata,
a mans d’Ismael Giménez i Guillem Porta, respectivament. Pel que
fa a les dues representants catalanes, Sara las Heras i Andrea
Jausàs, van fregar el bronze, però finalment no el van aconseguir.

A

Raül Arza

mb 17 jugadors i 2 jugadores, l’expedició catalana, va arribar diumenge 1
de juliol a Salobreña, plens d’il·lusions i ganes.
Rondes 1, 2 i 3

Després de les tres primeres rondes, únicament 9 jugadors havien
aconseguit els 3 punts possibles,
essent un d’ells el català Guillem
Porta després de guanyar, amb una
precisió quirúrgica, impròpia de la
seva edat, el següent final que adjuntem al final de l'article.
En el grup perseguidor, amb 2,5
punts, teníem el Manuel Pulido,
que és més dur que una roca, després d’aconseguir empatar amb
negres contra el segon favorit del
torneig, l’andalús Alejandro Pérez.
Ja amb 2 punts teníem l’Ismael
Giménez, que iniciava la seva espectacular remuntada, després de
perdre a la segona ronda en sonarli el mòbil, que creia haver deixat
a l’habitació. També amb dos, teníem la Sara de las Heras, l’Andrea Jausàs, el Jordi Lladós, el
Xavier Povill, el Jaume Ros, el Pau
Martín, el Pol Bover i l’Albert
Castillo. Afortunadament tota l’expedició ja havia aconseguit puntuar.

Podi sub-12, amb Guillem Porta, Ismael Giménez i Íñigo López, d'esquerra a dreta.

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
11
...
17
...
21
...
28
...
37
...
55
...

Giménez, A. Ismael
Porta, Guillem
López, Íñigo
Muñoz, Manuel
Pérez, Alejandro
Nieves, José Manuel
Cabrera, Cristina
Jiménez, Yvan
Represa, Mireya
Povill, Xavier

Cat
Cat
Ext
And
And
Val
And
Bal
Gal
Cat

8
7
7
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5

Pulido, Manuel

Cat 6

Martínez, Carlos

Cat 6

Castillo, Albert

Cat 6

Ros, Jaume

Cat 5,5

Martín, Pau

Cat 5

4

67 Jausàs, Andrea
...
72 Las Heras, Sara
...
81 Mallol, Gerard
...
83 Lladós, Jordi
...
87 Bover, Pol
88 Salleras, Josep Maria
...
90 Codina, Daniel
...
117 González, Oriol
118 Solé, Ferran
...
120Pera, Marc
...
136 Marzo, Xavier
fins a 147 jugadors.

Cat 4,5
Cat 4,5
Cat 4,5
Cat 4,5
Cat 4
Cat 4
Cat 4
Cat 3,5
Cat 3,5
Cat 3,5
Cat 2,5
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L'expedició catalana sub-12 al complet.

Rondes 4 i 5

En finalitzar la ronda 5 el Guillem
Porta aconseguia el liderat en solitari després de guanyar el número
1 del torneig , l’extremeny Iñigo
Lòpez, jugant uns escacs d’alt nivell.
Per la seva banda, L’Ismael Giménez, ja amb 4 punts, seguia sumant victòries amb el seu gran joc
de peces, sempre alegre i dinàmic.
Cal destacar la increïble moral i
força interna de l’Ismael. La gran
majoria de jugadors, després de
perdre la segona partida pel mòbil
s’haguessin fàcilment enfonsat.
Ell, en canvi, es va encoratjar i
continuava el seu imparable ascens.
També amb 4 punts estaven

l’Andrea Jausàs i l’Albert Castillo,
que continuava creixent a cada partida, després de derrotar el combatiu i també català Pau Martín. Ja
amb 3,5 punts, els seguien el
Manuel Pulido, després de perdre
una intensa partida amb el balear
Yvan Vado, i l’incansable Xavier
Povill en guanyar en una dura batalla al madrileny Miguel Soto.
Ronda 6

A la ronda 6 el Guillem cedia el
seu primer mig punt, amb negres,
en una bona partida contra l’Álvaro Bayo, essent atrapat pel balear
Yvan Bado. L’Ismael seguia implacablament sumant punts, malauradament aquest cop a costa de l’Andrea Jausàs, i l’Iñigo López seguia

5

també en el grup perseguidor a
només mig punt. Espectacular,
com busca i aprofita l’Ismael l’activitat de les seves peces a la menor oportunitat (vegeu partida).
Ronda 7

Entràvem ja a les rondes decisives
i els nervis van aparèixer apoderant-se del Guillem. Jugava aquesta ronda 7 contra l’Yvan Vado, també molt nerviós, i en una molt fluixa partida dels dos van repartir-se
el punt, produint-se un reagrupament al capdavant.
L’Ismael aconseguia atrapar els
primers després de guanyar el bon
jugador murcià Sergio Escudero,
amb un espectacular cop tàctic,
demostrant estar sempre amb la
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canya a punt i disposat a aprofitar
cada oportunitat.
Així doncs es formava un grup
de 6 líders amb 6 punts de 7 possibles: Guillem Porta, Ismael Giménez, Iñigo López, Yvan Bado,
Alberto Cirera (Aragó) i Manuel
Muñoz (Andalusia).
Amb el seu empat contra el
Xavier Povill, l’Andrea Jausàs es
col·locava a només mig punt de
l’or en la classificació femenina,
que amb 5 punts comandaven l’andalusa Cristina Cabrera i la gallega Mireya Represa.

rant-se després d’un mal inici de
torneig.
Dels altres catalans amb 6 punts
teníem al Carlos Martínez, que
duia una ratxa de 4,5 punts a les
darreres 5 partides, i amb 5,5 punts
el Manuel Pulido, el Jaume Ros i
el Xavier Povill, aquests últims que
s’enfrontarien malauradament entre ells en la darrera ronda. Tant
l’Andrea com la Sara las Heras,
amb 4,5 punts mantenien opcions
guanyant la darrera partida, de fer
terceres en la classificació femenina.

Ronda 8

Ronda 9

A la ronda 8 l’Iñigo López i
l’Ismael, amb les seves victòries,
van aconseguir compartir el liderat amb 7 punts. L’Iñigo contra
l’Alberto Cirera, en una emocionant i duríssima partida de 4 hores
i mitja, i l’ Ismael contra Yvan
Vado, al que després d’un parell
d’errors del balear, no va donar
opció. L’Ismael, amb la seva indestructible fe i confiança, continuava amb la seva espectacular remuntada i es plantava a la darrera ronda depenent d’ell mateix. Impressionant!
A mig punt quedaven el Guillem i el Manuel Muñoz, després
d’empatar una partida, on els nervis van continuar torturant el jugador català, que després de realitzar una molt bona partida i amb
qualitat de més en un final guanyat,
va deixar-se-la amb un doble de
cavall, havent d’entrar en un final
de reis perdut. Per tant, al final
encara bones les taules. També en
aquest grup perseguidor estaven el
segon i tercer caps de sèrie del torneig, l’Alejandro Pérez i el José
Manuel Nieves, ambdós recupe-

I així arribàvem al darrer assalt.
Destacar que en els 10 primers taulers hi havien 6 jugadors catalans.
Tenint en compte els nervis de la
darrera ronda, la partida de
l’Ismael va ser boníssima, permetent-li la victòria guanyar el torneig
i completar l’èpica remuntada. Espectacular l’Ismael! Adjuntem la
partida decisiva.
Per la seva banda el Guillem
aconseguia aguantar amb molt de
coratge un final inferior davant
José Manuel Nieves aconseguint el
subcampionat. Increïble també el
torneig del Guillem. Completava
el podi el prodigi extremeny Íñigo
López.
En categoria femenina l’or va
ser per a l’andalusa Cristina Valverde amb 7 punts, la plata per a la
gallega Mireya Represa amb 6,5
punts i el bronze per a la navarresa
Ainhoa Ortín amb 5,5 punts.
El duel català Xavier Povill–
Jaume Ros es decidia en una dura
partida a favor del primer que amb
6,5 punts assolia l’11a posició de
la general. Ja, amb 6 punts, finalitzaven el Manuel Pulido 17è, el
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Carlos Martínez 21è, en perdre
contra la finalment campiona d’Espanya, i l’Albert Castillo 28è després d’empatar la darrera, firmant
un excel·lent torneig en el seu primer any de sub-12.
Amb 5,5 punts de 9 finalitzava
el batallador Jaume Ros i amb uns
meritoris 5 punts el Pau Martín.
Tant L’Andrea Jausàs com la Sara
las Heras finalment no podien
completar la festa aconseguint el
bronze, en perdre la darrera, finalitzant amb 4,5 punts. Ambdues
lluitadores, cal recordar que són de
primer any i de ben segur l’any que
ve tornaran a donar molta guerra.
També amb 4,5 punts finalitzaven
el Gerard Mallol i el Jordi Lladós,
ambdós guanyant la darrera partida.
Amb 4 punts va acabar el Pol
Bover, el Josep Maria Salleras i el
Daniel Codina. Amb 3,5 punts van
finalitzar Oriol González, Ferran
Solé i Marc Pera. Finalment amb
2,5 punts el Xavier Marzo.
Tant els entrenadors com el delegat no podem estar més orgullosos de cada un dels jugadors i jugadores de l’expedició catalana,
des del primer fins l’últim, perquè
s’han esforçat moltíssim, sempre
quedant diversos catalans en les
darreres partides de cada ronda.
D’aquesta manera tots han seguit
millorant, aconseguint l’objectiu
més important, aprendre. De ben
segur si segueixen treballant seran
grans jugadors i jugadores. Moltíssimes felicitats!
Finalment voldria agrair la col·laboració de les famílies, sempre
cabdal i destacar l’excel·lent feina
realitzada pels entrenadors, el Mestre Internacional Michael Rahal i
el Mestre Català Jordi Amigó.

Porta,G
Sánchez,A

K
k

Jausàs,A
Giménez,A

Posició després de la jugada blanca 23.£d5!

Posició després de la jugada
20.£xd4

23...¢f8 24.¤e3 f6 25.¤d2 £xd5
26.exd5 ¤a5 27.¤e4 ¤b7 28.b3
g6 29.g4 ¢f7 30.¢f1 ¥d6 31.¢e2
¢e7 32.¢d3 ¤a5 33.h4 ¤b7
34.h5 ¤d8 35.g5 fxg5 36.¤xg5 h6
37.hxg6 hxg5 38.¤f5+ ¢f6 39.g7
¢f7 40.¤xd6+ ¢xg7 41.¢e4 ¢f6
42.¤e8+ ¢e7 43.¤c7 ¢f6
44.¤xa6 ¤b7 45.¤c7 ¤d6+
46.¢e3 c4 47.¤e6 ¢f5 48.f3 ¢f6
49.¤c5 ¢e7 50.¤e4 cxb3 51.axb3
¤f7 52.c4 bxc4 53.bxc4 ¤d6
54.¤xd6 ¢xd6 55.¢e4 1–0

20...c5 21.£d1 d4 22.¤b5 £c6
23.f3 ¤d5 24.£d2 ¤e3 25.¦fe1
£g6 26.¥d3 £g5 27.£f2 c4
28.¤xd4 ¤xg2 29.£xg2 £c5
30.¥xh7+ ¢xh7 31.£f2 ¦a6
32.¤e2 ¦g6+ 33.¢f1 £f5 34.¤g1
c3 35.¦e3 ¥a6+ 36.¢e1 ¦xg1+
37.£xg1 £xc2 38.¦d1 cxb2 0–1

K
k

Porta,G

López,I
Defensa Francesa [C05]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤d2 ¤f6 4.e5
¤fd7 5.f4 c5 6.c3 ¤c6 7.¤df3 £a5
8.¤e2 cxd4 9.¤exd4 £b6 10.£c2
¤c5 11.a4 a5 12.¥e3 ¤e4 13.¥d3
¥c5 14.¥xe4 dxe4 15.¤d2 ¤xd4
16.¥xd4 ¥xd4 17.¤c4 £c6
18.cxd4 0–0 19.b3 f5 20.0–0 b5
21.axb5 £xb5 22.¤d6 £d5
23.£c4 ¥d7 24.¦fc1 ¦a7 25.£xd5
exd5 26.¦c5 a4 27.bxa4 ¦b8 28.a5
¦b4 29.¦ac1 h6 30.¦c7 ¦xc7
31.¦xc7 e3 32.¢f1 ¦xd4 33.¦xd7
¦xf4+ 34.¢e1 ¦a4 35.¤xf5 ¦xa5
36.e6 1–0

K
k

Giménez,A
Escudero,S

Posició després de la jugada
22...h6?

23.£e8+ ¢h7 24.¤f6+ gxf6
25.£xf7+ ¢h8 26.¥xg6 1–0
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Giménez,A

López,I
Defensa Francesa [C11]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.¤c3 ¤f6 4.e5
¤fd7 5.f4 c5 6.¤f3 ¤c6 7.¥e3 ¥e7
8.¥e2 cxd4 9.¤xd4 ¤c5 10.0–0
¥d7 11.a3 a6 12.b4 ¤xd4 13.¥xd4
¤a4 14.¤xa4 ¥xa4 15.¥d3 £c7
16.£g4 g6 17.¦ac1 £d7 18.¦fd1
¦c8 19.¦f1 a5 20.c3 ¥b5 21.£e2
¥xd3 22.£xd3 a4 23.g4 £c6
24.¢h1 ¢d7 25.f5

25...¦cf8 26.f6 ¥d8 27.¥c5 ¦e8
28.c4 ¥c7 29.£d4 b6 30.¥e7 ¦c8
31.¦fd1 ¥b8 32.b5 £b7 33.¢g1
¦c7 34.cxd5 exd5 35.¦xc7+ ¥xc7
36.g5 ¦c8 37.£g4+ ¢e8

38.e6 ¥e5 39.¦e1 £c7 40.£e2
¥xh2+ 41.£xh2 £c3 42.exf7+
¢xf7 43.£xh7+ ¢e8 44.¥b4+
1–0
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Campionat d'Espanya Sub-14
Els catalans es queden sense podi
La regularitat del jugador andalús Moisés Ucles el fa campió en la categoria
Onze jugadors catalans van participar en el Campionat d’Espanya
sub-14, disputat del 9 al 15 de juliol a la localitat de Salobreña
(Granada). Després d’un torneig molt obert amb possibilitat
d’aconseguir el títol per a molts jugadors, els catalans van lluitar
però no van poder aconseguir pujar al podi.

Jordi Lladó

A

mb la participació de 148
jugadors, es va iniciar el
campionat d’Espanya Sub14 a la localitat de Salobreña. L’expedició catalana en el torneig estava formada per 11 jugadors (dues
jugadores i nou jugadors) dos entrenadors (Michael Rahal i Josep
Oms) que van conviure durant
aquests dies en unes instal·lacions.
Ambient i hotel molt agradables i
de bona qualitat.
En la primera ronda de competició ja es va veure que el torneig
podria obrir-se a diferents jugadors. Els tres primers de rànquing
Miguel Santos, Pere Garriga i Llàtzer Bru van cedir part o la totalitat
del primer punt en joc. Cal destacar que la jugadora catalana, Daniela Velasco, fou qui aconseguí unes
taules contra en Miguel Santos en
una partida molt igualada en tot
moment. A partir de les següents
rondes la resta de jugadors catalans
anaven cedint punts i després de la
tercera ronda només quedaven en
Guillem Salagran i en Rasen Mediñà amb els tres punts dels tres
possibles. Per altre banda, la Cora
Castellet només havia cedit mig
punt i encapçalava la competició
femenina.

Expedició catalana sub-14 als campionats estatals.

En la quarta ronda les coses es
van anar girant, només restava un
únic jugador amb quatre punts el

gallec Julio Suárez. Els dos jugadors catalans que encapçalaven el
grup van cedir mig punt i el com-

Classificació final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ucles, Moisés
Suárez, Julio
Guerra, Daniel
Álvarez, David
Pérez, Alejandro
Bru, Llatzer
Garriga, Pere
Bas, Miguel
Portela, Alberto
Aguila, Eduardo
Salagran, Guillem
…
13. Mediñà, Rasen
…

AND
GAL
CAN
CTL
AND
CAT
CAT
VAL
GAL
CAN
CAT

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

CAT 6
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23. Jané, Jordi
…
28. Ventura, Alexandre
…
33. Serra, Oriol
…
38. Prujà, Eduard
…
67. Castellet, Cora
…
77. Panadès, Oriol
…
104. Velasco, Daniela
fins a 148 jugadors

CAT 6
CAT 5,5
CAT 5,5
CAT 5,5
CAT 4,5
CAT 4,5
CAT 4

binat català es va anar reagrupant
amb 3,5 punts i 3 punts. Entre ells
hi trobàvem Àlex Ventura, Rasen
Mediñà, Guillem Salagran, Oriol
Serra, Llàtzer Bru i Pere Garriga.
Pel que fa les jugadores femenines,
la Cora continuava amb opcions
pel títol però en aquest cas va cedir el punt. Tot i aquests petits entrebancs, els catalans encara tenien opcions per pujar al podi.
La cinquena ronda es presentava difícil, i part dels jugadors catalans van perdre algunes de les
opcions. Només l’Àlex Ventura i
el Llàtzer Bru es van poder mantenir a un punt per sota de l’invicte
Julio Suárez. Per altra banda, la
Cora es posava de nou entre les tres
primeres posicions femenines.
Les rondes sisena i setena van
ser positives per als jugadors catalans ja que durant les dues rondes
es va fer gran quantitat de punts.
En Jordi Jané, l’Eduard Prujà i

l’Oriol Panadès es van anar recol·locant en el seu joc habitual i van
anar remuntant posicions. També
la Daniela es va retrobar amb la
victòria. En general, la primera posició que portava en Julio Suárez
es va cedir primer al Miguel Bas i
després al Moisés Ucles que portava 6,5 punts.
En la vuitena ronda i una de les
dues més complicades, vuit jugadors catalans es trobaven jugant en
les dotze primeres taules de joc. En
Pere Garriga encapçalava el grup
amb 5,5 punts, jugant en el segon
taulell i amb possibles opcions al
títol, sempre que guanyés les dues
partides que li restaven. Després
d’una partida molt igualada amb en
David Álvarez només pogué treure unes taules que va posar molt
difícil la seva lluita. En el primer
taulell en Moisés Ucles va aconseguir treure unes taules amb el seu
principal perseguidor Julio Suárez,

9
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Podi sub-14, amb Julio Suárez, Moisés Ucles i Daniel Guerra, d'esquerra a dreta.

i es perfilava com al guanyador del
torneig. També en la ronda, la Cora
es jugava lluitar directament per la
primera posició pel títol femení
però no va poder guanyar cap punt
i va haver de lluitar i esperar resultats de les seves rivals en la ronda final.
La darrera ronda, es posava
molt interessant ja que només hi
havia un únic jugador amb 7 punts
(Moisés Ucles) i un grup perseguidor de 5 jugadors amb una puntuació de 6,5 punts en què qualsevol
d’ells podia accedir al podi. En el
primer taulell, un encontre entre
andalusos Alejandro Pérez (sub12) i Moisés Ucles va acabar en
taules i va haver d’esperar al resultat del segon tauler on el gallec
Julio Suárez es va imposar. Amb
aquesta victòria Ucles i Suárez
quedaven empatats a punts i el desempat es va decantar a favor de
l’andalús. Pel que fa a les jugadors
femenines, la Cora va perdre la
darrera partida i tota opció a ser al
podi femení. El títol se l’emportà
la jugadora canària Irene
Rodríguez que va fer 6,5 punts.
Tot i els resultats no hagin estat
els esperats, tant els entrenadors
com jo mateix (delegat) estem molt
contents de l’actitud dels esportistes i del suport constant del pares
que en tot moment van animar als
seus fills davant les victòries i les
derrotes. Per acabar m’agradaria
donar les gràcies a la FCE per poder assistir com a delegat en aquesta expedició i poder gaudir
d’aquesta experiència única que no
ho havia pogut tenir anteriorment.
També voldria felicitar el treball
que han fet els entrenadors i participants al llarg d’aquesta setmana
i animar-los a participar en nous
esdeveniments similars en què estic segur que aconseguiran molt
bons resultats
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Campionat d'Espanya Sub-16
Argent per a la Gal.la GarciaCastany
Garcia-Castany
La representació catalana en el Campionat d'Espanya Sub-16 va
fer un bon paper, no només per l'èxit que representa la medalla
d'argent aconseguida per la Gal·la sinó, en general, pels resultats.
Tots els nostres jugadors han quedat per la primera meitat de la
classificació.
Beatriz Alfonso
Del 16 al 22 de juliol vam estar a
Salobreña (Granada) amb l’expedició dels representants catalans al
Campionat d’Espanya Sub-16. El
lloc ideal per un torneig d’aquestes característiques, els nois i noies van gaudir molt de l’hotel i les
seves excel·lents instal·lacions. La
sala de joc i fins i tot el menjar també estava d’allò més bé.
En quant als resultats, cal destacar la medalla d’argent de la
Gal.la Garcia-Castany, que va quedar empatada en el primer lloc amb
la forta jugadora valenciana Irene
Nicolás. Les nostres tres noies van
estar lluitant per al podi fins a la
darrera ronda. La Laura Martín arribava al final del campionat amb
mig punt més i això va fer que li
toqués el contrincant més fort, tot
i que va estar a punt de fer les taules que li atorgaven medalla. L’Eli
Ruiz també va estar a punt d’aconseguir guardó, però no va poder
guanyar l’ última partida.
Pel que fa als nois, han fet molt
bon paper en general, jugant per al
podi la penúltima ronda Carlos
Rojano i Carles Diaz. En Carles
Diaz va fer taules, aconseguint
guanyar l’última i quedant sisè,
arrodonint un bon torneig sense

Podi masculí i femení sub-16, amb Eva Ma. Monge, Gal·la Garcia-Castany, Irene Nicolás,
Jesús Martín, Carlos Suárez i Jaime Santos, d'esquerra a dreta.

perdre cap partida. El Carlos Rojano va perdre i, l’última ronda, una
mica tocat de moral, no va poder

passar de les taules que el van portar al lloc 17, molt lluny segons el
nivell demostrat, però ha d’estar

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

Santos, Jaime
Suárez, Carlos
Martín, Jesús
Shen, Yue
Moreno, Miguel
Diaz, Carles
Montoliu, Francisco
Navarrete, Samuel
Castillo, Angel Luis
Buendia, Álvaro

12. Forsberg, Martín
...

Ast
Ast
Mad
Bal
Ctm
Cat
Val
Val
And
Ctm

8
7,5
7,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Cat 6,5
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17.
...
19.
...
24.
...
32.
...
35.
...
41.
...
55.

Rojano, Carlos

Cat 6

Pinsach, Alexandre

Cat 6

Garcia-Castany, Gal·la

Cat 6

Ruiz, Elisabet

Cat 5,5

Martín, Laura

Cat 5,5

Ventura, Màxim

Cat 5

Pérez, José
fins a 139 jugadors.

Cat 5
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Bon ambient i bons resultats en la representació catalana sub-16.

content pel torneig ja que ha jugat
amb gent forta i només ha perdut
una partida.
El Martín Forsberg va començar bé, desprès la Irene Nicolàs el
va guanyar i a partir d’aquí va jugar sense pressió, aconseguint guanyar i entaular fins arribar a 6,5
punts que al va deixar al lloc número 12, a veure si això li serveix
per animar-se i venir a per totes
l’any que ve a la mateixa categoria. Àlex Pinsach va començar molt
bé, però desprès va perdre 2,5
punts seguits que el van allunyar
de lluitar pel podi, sort que a l’última ronda va donar un cop de mà
a les noies guanyant a una rival
directa. Finalment va acabar amb
6 punts que no està malament.
Màxim Ventura va començar fort,
perdent nomes amb el número 1
del rànquing. Però la segona part
del torneig va afluixar i les últimes
4 partides només va treure 1,5
punts i va aconseguir 5 punts. No
passa res, perquè l’any que ve repeteix categoria i de ben segur li
anirà millor. En José Pérez no va

jugar un bon torneig, va tenir errors greus que li costaven punts,
tanmateix encara que perdés a la
següent partida tornava a jugar seriós intentant fer-ho bé.
Han estat uns dies molt bons,
on ha hagut molt bon ambient
d’equip, tots animant-se quan per-

dien, estant junts, com es diu vulgarment amb «molt bon rotllo».
L´Amador ha sigut l’entrenador i
també ens ha agradat molt, preparant els nois i noies, patint de valent, animant-los, molt bé, la veritat. Una boníssima experiència
més.

En primer terme, enfrontament entre l'Elisabet Ruiz i l'Eva Ma. Monge; a la taula del
costat, amb la samarreta grana, la nostra representant i medalla d'argent femení, Gal·la
Garcia-Castany.

11
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XX Open Internacional Ciutat de Montcada
Rècord de participació, amb 235 jugadors
Vladimir Burmakin s'imposa a FFernando
ernando PPeralta
eralta
Amb un rotund èxit va finalitzar el XX Open Internacional Ciutat
de Montcada, celebrat a l’Espai Cultural Kurssal, amb un rècord de
participació: 235 jugadors en tots dos grups. El GM rus Vladimir
Burmakin es va alçar amb el triomf després de superar Fernando
Peralta en el desempat. Roger Cervelló es va imposar en el grup B.
XX Open Internacional
Ciutat de Montcada
· del 25 de juny al 3 de juliol
· categoria: A SUP.
· Participants: 107 (grup A)
· Guanyador: Vladimir Burmakin
· Àrbitre principal: Cristina Pérez

Redacció

A

mb un nou rècord de participació va acabar l’edició
d’enguany de l’ Open Internacional Ciutat de Montcada, on
van participar 15 GMs, 16 MIs,
5WGMs, 1WIM y 14 MF.
El guanyador va ser el GM Vladimir Burmakin, amb 7 punts. El
rus va fer un torneig molt regular,
acabant invicte i amb dues taules a
les darreres rondes. Fernando Peralta també va fer un torneig regular i es va mantenir sempre a la part
alta de la classificació, sempre darrera del campió. Les taules que va
fer a la segona ronda davant el MI
indi Roy Sartapsy van pesar al final de la competició. El GM cubà
Yuniesky Quesada, número u del
rànquing, molt fort durant la primera part de la competició, va anar
perdent pistonada i va acabar el
torneig amb 4 taules consecutives
i amb mig punt menys que els dos

El rus Vladimir Burmakin guanya el primer torneig del Circuit.

Classificació final grup B

Classificació final grup A
1. Burmakin, Vladimir
2. Peralta, Fernando
3. Quesada, Yuniesky
4. Alarcón, Rolando
5. Lorenzo, Lázaro
6. Cornette, Matthieu
7. Palit, Somak
8. Hernández, Holden
9. Cuartas, Jaime A.
10. Cori T, Deysi
fins a 107 jugadors.
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RUS
ARG
CUB
CUB
Llinars V.
FRA
IND
CUB
COL
PER

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

1. Cervelló, Roger
2. Cardenas, Adrián
3. Jané, Jordi
4. Fernández, F.
5. Garcia, Nicolàs
6. Castillo, Eloi
7. Villodres, Daniel
8. Bielecki, Pawel
9. Cervelló, Ferran
10. Solé, Josep
fins a 128 jugadors.

Peona i Peó
Cecob
Cardona
SCC Sabadell
Sant Andreu
Llinars V.
Cerdanyola V.
Tres Peons
Peona i Peó
Montcada

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

K
k

Barbero, A

López, J
Defensa Siciliana [B43]
1.e4 c5 2.¤f3 e6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 a6 5.¤c3 b5 6.¥d3 £b6
7.¤f3
El cavall es retira del centre. Per
recolzar l´avanç e5 el negre ha de
jugar amb precaució i prevenir a4
7...£c7
Reforça el control sobre e5 i evita
a4.
8.0–0 ¤c6 9.e5!?
Una jugada interessant! Les blanques guanyen espai i volen neutralitzar una mica el desenvolupa-

La peruana Cori Deysi, campiona del món
Sub-16, va aconseguir norma de MI i va ser
la millor fèmina.

ment de les peces negres aprofitant que el peó està enverinat.
9...¥b7
9...¤xe5?! 10.¤xe5 £xe5 11.£f3
£b8 12.¥f4 ¥b7 13.¥e4 ¥xe4
14.¤xe4 £d8 15.a4 b4 16.¥e5!±
les blanques tenen una gran compensació pel peó sacrificat: més
desenvolupament, dues columnes
simiobertes i el rei segur! Efimenko-Landa
-Pyramiden
Franken Cup 2002.
10.¦e1
Defensant el peó que ara és comestible.
10...b4 11.¤a4 d6?!
Les negres tracten d´alliberar-se
del molest peó d´e5 però crec que
això no és correcte ja que permet
que la posició s´obri i doni lloc al
ràpid desenvolupament de les peces blanques.
12.¥f4!
Desenvolupant.
12...dxe5
12...d5 potser és una alternativa
una mica mes solguda però 13.c3
obre la columna, seguit de la incorporació de la torre per la columna c.
13.¤xe5 ¥d6 14.£h5
14.¤xf7!? era molt divertida.
14...¤xe5
14...¤f6? 15.£xf7+ £xf7 16.¤xf7
¢xf7 (16...¥xf4 17.¤xh8) 17.¥xd6
15.¥xe5 ¥xe5 16.¦xe5 g6 17.£g5
17.¦c5; 17.£e2
17...¤e7 18.¤c5!?
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La WGM lituana Deimante Daulyte va
tenir una actuació discreta.

Estètica posició.
18...¥d5 19.£e3?!
Les màquines del futur diuen que
la millor opció és menjar a a6 però
no vaig veure clares les complicacions que venien després
d´aquesta arriscada jugada.
19...£d6
19...0–0! havia arribat el moment
d´enrocar.
20.£d4 0–0! 21.¤e4 ¤c6!
22.¤f6+ ¢g7?
Aquí López, molt esgotat de temps,
no va fer la jugada més precisa
després de la jugada ¢h8. El negre fins i tot es mantenia en peu.
22...¢h8! 23.£h4 ¢g7 24.¤h5+
(24.¦h5 ¦h8!) 24...¢g8 25.¦e3
£d8 26.£f6 £xf6 27.¤xf6+ ¢g7
28.¤xd5 exd5²
23.¤h5+!+I ara les negres perden peça o mat:
23 gxh5 ¦g5 seguit de £g7 ++ i si
23.¢g8 ¦xd5 guanyaria una peça.
1–0
A. Barbero
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primers, assolint la medalla de
bronze.
El president del club, Arturo Vidarte, va felicitar especialment els
jugadors MF Rolando Alarcón i el
MI Lázaro Lorenzo, que van aconseguir norma de GM, i els joves
WGM Deysi Cori del Perú (millor
fèmina) i MF Alejandro Barbero
del Lleida, que van aconseguir
norma de MI.
En el grup B, el primer classificat va ser el Roger Cervelló, del
Peona i Peó, amb 7,5, empatat amb
Adrián Cardenas del Cecob. El 3r
classificat, a mig punt, va ser Jordi
Jané, del Cardona. Yolanda
Castillo s'ha imposat com a millor
fèmina.
A l’acte de cloenda va ser presents el regidor d’esports Marc
Rodríguez, el president de la FCE,
Toni Ayza, el president del club,
Arturo Vidarte, així com altres autoritats convidades: el cònsul de
Perú a Barcelona, Hèctor Matallana i els patrocinadors locals, de
Lafarge Vicente Pedro i Mercedes
Guiu, de Pastisseria Àlex Tarzan,
el Sr. Àlex Tarzan, a més de l’expresident Jaume Izquierdo i el Tresorer Francisco Sánchez.
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XIV Open Internacional de Torredembarra
Els cubans dominen a T
orredembarra
Torredembarra
Juan Carlos Obregón s'imposa i Lelys Stanley Martínez queda segon
La 14a edició de l’obert d’escacs torrenc ha comptat amb la
participació de 87 jugadors durant nou rondes disputades al
pavelló municipal Sant Jordi de Torredembarra. El cubà Juan
Carlos Obregón s’ha imposat i ha fet la puntuació per a norma de
MI. Lelys Martínez i Vicenç Esplugas han completat el podi.

XIV Open Internacional
de Torredembarra
· del 30 de juny al 12 de juliol
· categoria: B
· Participants: 87
· Guanyador: JC Obregón
· Àrbitre principal: JM Camell

Jordi Salvat
El jugador cubà Juan Carlos
Obregón ha estat el vencedor de la
XIV edició de l’Open Internacional d’Escacs de Torredembarra,
que ha finalitzat aquest diumenge
8 de juliol. Obregón només ha cedit dues taules, les últimes en
aquesta darrera ronda contra el colombià Alexander Pena, i ha acabat amb 8 punts. A més, ha obtingut una norma de mestre internacional. L’escaquista cubà ha avantatjat amb mig punt el seu compatriota Lelys Martínez, que ha superat al tarragoní Christofer Luke
en la darrera ronda.
El tercer lloc ha estat per Vicenç
Esplugas, de Santa Coloma de
Queralt, amb 7 punts que ha superat en el desempat el tarragoní
Francesc Xavier Farran, quart. Esplugas s’ha imposat en la novena
ronda al jove tarragoní Ramon

El pavelló municipal Sant Jordi ha acollit, enguany, una participació sensiblement menor
que l'edició passada.

Bultó, una de les revelacions del
torneig. Farran ha aconseguit una
victòria de mèrit contra el GM
ucrainià Ruslam Pogorelov.
Classificació final
1. Obregon, Juan Carlos
CUB
2. Martínez, Lelys Stanley
CUB
3. Esplugas, Vicenç Sta.Coloma Q.
4. Farran, Francesc X
Tarragona
5. Pogorelov, Ruslan
UCR
6. Pena, Alexander
COL
7. Plasencia, Víctor
Vendrell G L
8. Luke, Cristofer
Tarragona
9. González, Jorge A
COL
10. Díaz, José Manuel
València
fins a 87 jugadors.
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8
7,5
7
7
6,5
6,5
6
6
6
6

Pel que fa als trams d’Elo, els
guanyadors han estat el mateix
Vicenç Esplugas en el tram d’Elo
entre 2150 i 2299 punts; Christofer Luke, entre 2000 i 2149; Ángel Sarto, entre 1850 i 1999; José
Rodríguez Marín, entre 1700 i
1849; i Víctor M. Gamarra, en el
tram fins a 1699.
En categoria sub-16, la primera classificada ha estat Elisabet
Ruiz i en sub-12, Nicolás Jiménez.
El millor jugador veterà va ser Jorge González i el millor escaquista
local, Xavier Galimany.

XXXV Open Internacional de Barberà del Vallès
Isan R
eynaldo Ortiz s'imposa a l'últim moment
Reynaldo
L’edició d’enguany ha pogut mantenir el nivell d’inscripcions de la
temporada anterior, però amb un nivell de jugadors lleugerament
superior. Després d'una dura lluita, s’ha proclamat campió el GM
Isan Reynaldo Ortiz, en vèncer en una decisiva partida el favorit,
el rus Maxim Turov. David Vigo i Ramon Caro han vençut en els
grups B i C respectivament.

XXXV Open Internacional
de Barberà del Vallès
· del 4 al 12 de juliol 2012
· categoria: A SUP.
· Participants: 86 (grup A)
· Guanyador: I. Reynaldo Ortiz
· Àrbitre principal: Miguel Ramos

Redacció

A

mb una xifra de participants similar a la de l’any
passat (edició rècord), es
va iniciar la 35a edició de l’Obert
Internacional de Barberà, coincidint amb les festes locals. Amb 55
titulats internacionals, el grup A ha
tingut realment d’un nivell altíssim, i la victòria final Reynaldo
Ortiz ha estat molt meritòria. Tot i

Classificació final grup A
1. Ortiz, I. Reynaldo
2. Turov, Maxim
3. González, José
4. Córdova, Emilio
5. Fernández, Alexey
6. González, Arian
7. Quesada, Yuniesky
8. Palit, Somak
9. Peralta, Fernando
10. Aroshidze, Levan
fins a 86 jugadors.

CUB
RUS
MEX
PER
CUB
CUB
CUB
IND
ARG
GEO

Podi de guanyadors, amb Màxim Turov, Isan Reynaldo Ortiz i José González, d'esquerra a
dreta; a l'esquerra de tot, el director del torneig, Juan Miranda.

Classificació final grup B
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6

1. Vigo, David
Catalunya
2. Marches, Joan Manuel
Mataró
3. Vives, Oriol
Cerdanyola V.
4. Del Amo, Jordi
Terrassa
5. Garcia, Nicolás
Sant Andreu
6. Barba, Enric
Castellar
7. Vallbona, Joan
Barcelona UGA
8. Norte, Andrea
Cerdanyola V.
9. Garcia, Daniel
Cerdanyola V.
10. Garcia, David
Cerdanyola V.
fins a 85 jugadors.
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Classificació final grup C
7
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6

1. Caro, Ramon
2. Garcia, Adrián
3. Sagrista, Lluc
4. Rahal, Joe
5. Calafell, Josep
6. Tortosa, Joan
7. Collell, Víctor
8. Campoy, Marc
9. Boada, David
10. Lin, Limin
fins a 89 jugadors.

Mollet
Jake
Peona i Peó
Cerdanyola V.
Catalunya
Ateneu Colon
Peona i Peó
Foment
Gerunda
Castelldefels

8
7,5
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6
6
6
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Èxit dels cubans
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Podi de campions veterans, amb el brasiler Herman Van Riemsdijk (grup A), Joan Vallbona
(grup B) i Joe Rahal (grup C), d'esquerra a dreta.

perdre la primera ronda davant la
WGM Turkan Mamedjarova, el
GM cubà es va recuperar, aconseguit 7 punts de 8.
El GM rus Maxim Turov, número un del rànquing, liderava el
torneig abans d’iniciar-se la darrera ronda. A la darrera partida, contra Ortiz, el jugador rus portava
negres. Després de jugar una CaroKann va acceptar un peó del cubà,
a canvi d’un atac en un debilitat
enroc negre. D’aquest atac, Ortiz
va guanyar una qualitat, amb la que
va arribar al final de la partida, im-

posant-se sense problemes i aconseguit el títol, mentre que Turov
s’havia de conformar amb el subcampionat.
El mexicà José González va arribar líder en solitari a la penúltima ronda, on va perdre contra Ortiz. les taules a la darrera ronda el
seu compatriota Alexey Fernández
no van ser suficients per aconseguir el segon lloc, quedant finalment tercer.
L’èxit cubà es va veure completat per la consecució de diverses
normes. Els dos MF Arian Gon-

La romanesa Irina Bulmaga, millor fèmina
en el grup A.

Helena Ruiz, millor fèmina al grup C.

Isan Reynaldo Ortiz va començar el torneig
amb una derrota inesperada.

Podi sub-16, amb Bharat Arjun (campió
grup A) i Víctor Collell (campió grup C).

Andrea Norte, millor fèmina al grup B.

Trobareu fotografies i partides del torneig al Web http://retransmisio.escacs.cat/barbera/tfd.htm
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Podi del grup B, amb David Vigo (1r), J. M.
Marches (2n) i Oriol Vives (3r), d'esquerra
a dreta.

Podi del grup C, amb Ramon Caro (1r),
Adrián García (2n) i Lluc Sagristà (3r),
d'esquerra a dreta.

zález i Alexey Fernández van fer
norma de GM, després d’assolir
6,5 punts, mentre que el, també,
MF cubà Rolando Alarcón, va obtenir la norma de MI.
La millor fèmina va ser la romanesa Irina Bulmaga, 28a amb 5
punts. El millor veterà va ser el
brasiler Herman Van Riemsdijk,
qui havia estat en diverses ocasions àrbitre principal de l’open. El
premi al millor sub 16 va ser per al
jove indi Bharat Arjun, que no va
poder acabar de culminar el bon
inici de torneig i que finalment va

acabar amb 4 punts.
En la classificació per trams,
Daniel Navarro, amb 5,5 i molt bon
torneig, es va endur el tram 2150 a
2299. Per la seva banda Somak
Palit s’emportà el de 2300 a 2399,
amb 6 punts.
El grup B va ser molt disputat.
Alternança de líders i finalment
quàdruple empat al capdavant. El
desempat afavorí el jugador del
Catalunya David Vigo. Yolanda
Castillo havia tingut opcions dues
rondes abans del final, però 3 derrotes a les 3 darreres jornades la

van deixar en posicions molt més
baixes. El jugador del Catalunya
va superar, en el segon desempat,
J. Manel Marches, que va ser segon. Els altres dos jugadors empatats a 7, Oriol Vives i Jordi del
Amo, van acabar també invictes en
la competició. Andrea Norte va ser
la millor fèmina en el grup.
Al grup C, el jugador del Mollet
Ramon Caro no va tenir rival, i
després de fer un 8 de 8 es va proclamar campió una ronda abans del
final. Adrian Garcia, a mig punt,
va ser el segon.

Arián González, norma de GM.

Alexei Fernández, norma de GM

Rolando Alarcón, norma de MI.
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El rus Maxim Turov, número u del
rànquing, va tenir ben a prop el triomf.
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XIV Obert Internacional Sant Martí
La participació més nombrosa del Circuit
Isan R
eynaldo Ortiz s’adjudica el segon torneig del Circuit
Reynaldo
Amb una participació de 267 jugadors, la competició barcelonina
s’ha convertit amb la més exitosa del Circuit, fins ara, si bé amb
un nombre de titulats no tan alt com a Montcada o Barberà. El GM
cubà Isan Reynaldo Ortiz, tot just després d’adjudicar-se el
fortíssim torneig de Barberà.

XIV Obert Internacional
Sant Martí
· del 13 al 21 de juliol de 2012
· categoria: A
· Participants: 267
· Guanyador: I. Reynaldo Ortiz
· Àrbitre principal: M. Fdez-Díaz

CE Sant Martí

E

ntre les moltes activitats que
organitza el CE Sant Martí
durant l’any, l’Obert Internacional d’Escacs, és la més important de totes, pel nombre de jugadors, la quantitat de països representats i el nivell dels jugadors.
La competició s’ha jugat del 13 al
21 de juliol al centre cívic Sant
Martí de Barcelona.
Han participat 267 jugadors reals, 32 més que l’any passat, rècord de l’obert segons la normativa de la FCE, que només compta
els jugadors que juguen al menys
5 partides. D’aquests, 102 han jugat el grup A i 165 el grup B, de 28
països diferents.
A cada jugador se li va regalar
el primer dia un exemplar de la revista Jaque i un llibret del torneig
d’aquest any, que hem fet per primer cop.

El GM cubà Isan Reynaldo Ortiz, campió del torneig.

Classificació final
1. Ortiz, Isan Reynaldo
CUB
2. Deepan, Chakkravarthy J
IND
3. Saptarshi, Roy
IND
4. Hernández, Holden
CUB
5. Beltran, Santiago
Sitges
6. Laxman, R R
IND
7. Quesada, Yuniesky
CUB
8. Moskalenko, Viktor
UCR
9. Cruz, Jonathan
PER
10. Lorenzo, Lázaro
Llinars
fins a 102 jugadors.
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Classificació final
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

1. Dayan, Isaac
MEX
2. Corominas, Jordi
Tres Peons
3. Garcia, Nicolàs
Sant Andreu
4. Castrillo, Pablo
Cornellà
5. Pariente, Eduard
Sant Martí
6. González, Fernando
At. Colón
7. Barba, Enric
Castellar
8. Jover, Pau
Peona i Peó
9. Centelles, Aleix
Valldetenes
10. Llopis, Lluís
Vilassar de Mar
fins a 165 jugadors.

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

A l’ Obert han participat 13
GM, 21 MI, 9 MF i 12 MC. Respecte la participació femenina hi
ha hagut tres WGM, 2 WMI, i
3WFM, entre elles tot l’equip
olímpic femení d’Azerbaijan.
Com a activitat complementària es va organitzar un torneig de
partides ràpides, el XIV Obert Ràpid Sant Martí 2012, de 9 rondes i
3 minuts més 2 segons d’increment
per jugada feta, el dissabte 14 de
juliol pel matí, en el que van participar 33 jugadors federats, en què
va guanyar el MF Èrik Martínez

amb 7,5 punts de 9 rondes, seguit
pel Norberto Moreno amb 7 punts
i pel jugador de Castelló José
Miguel Pérez amb 6,5 punts.
Respecte l’organització, totes
les taules tenien estovalles, les planelles cartrons, i hi va haver indicadors de sobretaula de cada jugador des de la primera ronda, amb
totes les seves dades.
S’ han retransmès les partides
por Internet dels 5 primers taulers
de cada ronda, a més de poder-se
veure en una pantalla gegant, que
estava fora la sala de joc. El re-
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El jugador del Sitges, Santiago Beltran, 5è. classificat, ha aconseguit norma de GM.

transmissor de partides per Internet va ser el Javier Ríos, mentre
que l’Èrik Martínez va fer una
pràctica de retransmissor, amb valoració positiva.
S’han passat al programa informàtic Chess-results unes 540 partides de l’obert, i s’han penjat moltes fotos també. Pràcticament totes les partides del grup A i algunes del B, perquè es puguin consultar arreu del món, descarregantse-les a plaer.
El director del torneig va ser el
Evarist Pérez, i l’organitzador
Eduard Arilla, qui va rebre una
norma d’Organitzador Internacional.
El torneig tenia 18 trofeus i
7.000 euros en premis en metàl·lic, repartits en 35 premis diferents:
21 pel grup A que representaven
5.400 euros i 14 premis pel grup B
que representaven 1.600 euros.
A aquests 18 trofeus cal sumar
els 9 que es van donar a l’entrega
de premis, el dissabte 14 de juliol
pel matí.
En el torneig es va disposar de
tres sales d’anàlisis, dues a la planta de la sala principal amb 14 taulers, i una altra per la sala del gimnàs, amb 9 taulers més, perquè els
jugadors analitzessin les partides
un cop havien acabat i no molestessin la resta de jugadors que encara jugaven.
Al nostre web hi va haver una
crònica diària i informació actualitzada cada dia d’aparellaments i
classificacions dels dos grups de
l’obert (www.cesantmarti.com).
Aquest any 2012 hem tingut per
primer cop a l’obert un jugador
amb més de 2600 punts d’Elo internacional. En concret n’hem tingut dos: el GM rus Maxim Turov
de 2642 punts, i el GM cubà Yuniesky Quesada amb 2626 punts.
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Normes de GM per a Santiago Beltran
i Roy Saptarshi

El campió de l’obert va ser el GM
cubà Isan Ortiz Suárez amb 7
punts, després de guanyar a la darrera ronda el GM Victor Moskalenko, empatat amb els indis GM
Deepan Chakkravarthy i el MI Roy
Saptarshi. En quart lloc va quedar
el GM cubà Holden Hernández, i
cinquè el MI català Santiago Beltran, empatats a 6,5 punts. Aquest
darrer, juntament amb el MI Roy
Saptarshi, van fer norma de GM.
Els dos jugadors amb norma van
rebre de l’àrbitre principal Miquel
Fernández-Díaz el full d’acreditació de la norma aconseguida.
El campió del grup B va ser el
jove mexicà Isaac Dayan amb 7,5
punts, empatat amb Jordi Corominas i amb el també sub-18 Nicolás
Garcia.
L’entrega de premis es va fer a
la mateixa sala de joc principal, un
cop acabada la darrera ronda. En
acabar la darrera partida de la darrera ronda es va sortejar públicament l’ordre dels sistemes de desempat.
Un cop acabada es va oferir un
piscolabis als assistents.
Els àrbitres del torneig han estat, com a àrbitre principal l’AI
Miquel Fernández-Díaz, i com a
àrbitres adjunts, l’àrbitre nacional
en pràctiques Pablo Castillo i els
àrbitres catalans Ricard Llerins i
Manel Riera. Els tres han rebut una
norma d’àrbitre nacional per part
de l’àrbitre principal.
Tot això ha estat possible amb
alguns patrocinadors, la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona, de la FCE, però sobretot pel
gran equip de voluntaris format
pels nostres socis, que han dedicat
el seu temps i esforç desinteressadament.

A ells i als participants es deu
en gran part l’ èxit de l’ edició d’
aquest any del nostre torneig d’
estiu, que ha millorat la qualitat i
la quantitat de jugadors respecte les
edicions passades.
D’ aquesta manera comencem
a preparar l’ edició del torneig de
l’ any vinent amb forces renovades.

K
k

Capellades, M

Pulvett, D
Defensa Siciliana [B90]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4
4.¤xd4 ¤f6 5.¤c3 a6 6.¥d3 ¤c6
6...g6!? sembla més elàstica
7.¤xc6!? bxc6 8.0–0 g6 9.¥g5?!
9.£e2 ¥g7 10.¥d2 0–0 11.¦ae1²
9...¥g7 10.£d2 h6!? 11.¥e3?!
11.¥f4
11...¤g4 12.¥f4 g5! 13.¥g3 ¦b8³
14.¦ab1 £a5 15.f3?!

Obrir la diagonal g1-a7 no pot ser
una bona idea.
15...¤e5
15...¦xb2!? 16.¦xb2 ¥xc3 17.£c1
¥xb2 18.£xb2 £c5+ 19.¢h1 ¤e5;
15...¥d4+!?
16.f4?! gxf4
16...¤g4! amb idea de 17...¥d4
17.¢h1 (17.fxg5? hxg5 L´obertura
de la columna h a l´atac de les
negres resultaria mortal) 17...¦xb2
18.¦xb2 ¥xc3 19.£c1 ¥xb2
20.£xb2 f6³
17.¥xf4 ¤g6 18.¥e3 ¥e6 19.b4?
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19.a4; 19.¥e2
19...£h5?!
Aquí la dama queda en una posició una mica perillosa, en no disposar de gaire espai per maniobrar al flanc de rei i tenir tallat el
seu retorn al flanc de dama.
19...¦xb4?? 20.¤d5!±; 19...£a3!
Les negres mantenien l´avantatge
20.¤e2
20.¥xa6!
20...¦g8 21.¤g3 £g4 22.¦f3?
L´errada decisiva. De fet, resulta
difícil veure quina utilitat té aquesta
jugada excepte permetre la brillant
entrega següent 22.¥xh6± Sembla molt arriscada, però en realitat
les negres no tenen res que resulti perillós.
22...¥e5?!
22...¤e5µ; 22...¥xa2!?
23.h3??
23.¦bf1! Les blanques estan raonablement bé.

23...£xf3!!
Una entrega ja prevista amb anterioritat.
24.gxf3 ¤h4 25.¢f2
25.¥e2 ¦xg3+ 26.¢f1 ¥xh3+
27.¢e1 ¤xf3+ 28.¥xf3 ¦xf3µ
25...¦xg3–+
La resta és simplement una agonia inútil per part de les blanques.
26.¢e2 ¤xf3
26...¦xh3 segurament era més
precisa, però ja no importa
27.£c1 ¦xh3 28.£a3 ¥g4!
29.£xa6 ¤d4+ 30.¢d2 ¦h2+
31.¢c3 ¤xc2+
0–1
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XXXVIII OBERT INT. CIUTAT DE BADALONA
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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

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
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A
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.
De l'1 al 9 d'agost

