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El Lleida baixa i el Barberà manté la categoria
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Campionat d’Espanya de Primera Divisió
La moneda decideix el campió
SCC Sabadell i Escola d'E
d'E.. de Barcelona pugen, Barberà es manté i Lleida baixa
L’actuació dels representants catalans en el grup A del Campionat
d’Espanya de Clubs, en el grup A de Primera Divisió, jugat a Don
Benito (Badajoz), del 30 de juny al 5 d’agost, ha estat dispar.
L’Escola d’Escacs de Barcelona s’ha proclamat campiona, mentre
que el Lleida perd la categoria i el Barberà es manté. Al grup B,
jugat a la mateixa localitat, la Societat Coral Colon de Sabadell
s’ha imposat amb claredat.
Redacció

A

la població de Don Benito (Badajoz) s’ha jugat el
Campionat d’Espanya CECLUB de 1a Divisió. Els equips
catalans es van desplaçar, o bé amb
autocar, un infern de moltes hores,
o bé en cotxe particular travessant
tot Espanya.
La competició s'ha disputat en
una primera fase de grups i una
segona fase per eliminatòries. Els
dos primers classificats de cada
grup lluitaven per a l'ascens i la resta ho havien de fer per decidir els
4 que baixaven.

La Societat Coral Colon de Sabadell, amb José Manuel López en primer pla, a la dreta, s'ha
proclamat campiona de la Primera Divisió nacional.
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A nivell esportiu ha estat tot un
èxit per a l’equip sabadellenc, que
portava un fort equip on s’estrenava el número 1 espanyol, Paco Vallejo. La resta de l’equip eren Jordi
Magem, Àlvar Alonso i José
Manuel López. A la primera fase
l’Àlvar i el SuperLópez van fer 5
de 5!!! Realment la primera fase
va ser un passeig militar, ni l’equip
local Ajoblanco va ser rival. Van
haver moltes suspicàcies i comentaris sobre la legalitat dels fitxatges de l’Ajoblanco, però va que-

dar en no res al quedar fora de la
lluita per a l'ascens ràpidament.....
A la semifinal, l’equip català es va
enfrontar en el matx decisiu per a
l’ascens contra el Cajacanarias. Va
acabar en empat, un matx una mica
desgraciat on tant el Paco davant
el Miquel Illescas, no va poder
guanyar una posició on sempre va
tenir avantatge. A la partida, el
Jordi Magem comentava que guanyava en una jugada i no ho va
veure. El López, en un final que
semblava que havia de guanyar
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amb peons de més, també se li va
escapar, obligant a fer un desempat a partides semiràpides. En
aquesta ocasió els colors canviaven i ara el Paco jugava amb negres enfront del mític Illescas, Magem amb blanques contra el futur
olímpic espanyol Oleg Korneev,
l’Àlvar amb negres contra José
Luis Fernández i SuperLópez contra Villavencio. Increïblement el
matx es va posar extraordinàriament bé i van acabar imposant-se
els vallesans.
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Millors jugadors en cada tauler (grup A)
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Millors jugadors en cada tauler (grup B)

La SCC de Sabadell, campiona

Finalment faltava jugar la final,
contra l’Escola d’Escacs de Barcelona, formada per Aleksandr
Rakhmanov, Viktor Moskalenko,
David Lariño i Antoni Gual.
L'equip barceloní s'havia imposat
en l'altre grup, en un mà a mà amb
l'equip canari, a qui va superar en
el desempat final. El matx entre
l'Escola d'Escacs i el Sabadell va
ser vibrant i emocionant, però finalment el resultat va ser d’empat
a totes las partides. I ara, el des-

empat. La gran sorpresa. Com diu
Pere Reginaldo, president de la
SCC Sabadell: "va ser molt desagradable que el desempat fos a cara
o creu!!!! Poca broma: a cara o
creu!!!! És evident que esdevenir
campions d’Espanya a cara o creu
és fotut, però més fotut és quedar
subcampions, tal com comentava
el president de l’Escola d’Escacs
de Barcelona. És evident que això
s’ha d’arreglar i ja no pot tornar a
passar atès que es pot desempatar
de moltes maneres. Si no es con-
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templa jugar més per qüestions horàries, es pot contemplar fer el desempat en funció dels encontres
guanyats durant tot el campionat o
bé els punts olímpics fets, però senyors a cara o creu ens fa, fins i
tot, passar vergonya".
El Lleida baixa de categoria

Els 4 últims classificats de cada
grup s’enfrontaven en un matx a
doble partit per decidir qui baixava. Els guanyadors de cada matx
mantenien la categoria.
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Pel que fa els altres dos equips
catalans, que van participar, juntament amb l’Escola d’Escacs de
Barcelona, en el grup A, el Barberà
va mantenir la categoria desprès de
guanyar al Club 64 Villalba en la
lluita per evitar el descens que enfrontava els 4 últims classificats de
cada grup, però el Lleida, amb un
jove equip va perdre totes aspiracions de la permanència desprès de
perdre contra l’equip local d’Ajoblanco.
El fort equip de Barberà estava
format per Yunesky Quesada, Marc
Narciso, Ana Matnadze i Jonathan
Alonso. No van fer mals resultats
per mantenir la categoria sense
problemes (no oblidem que l’any
passat militaven en una categoria
superior), però la derrota davant la
Universitat d’Oviedo per 3 a 1 a la
segona ronda el va condemnar a
lluitar per no baixar.
L’equip del Segrià, representat
per Alejandro Barbero, Joan Trepat, Ivan Martínez i Jordi Coll, va
perdre clarament els dos matxs
contra l’Ajoblanco, perdent també
la Primera categoria nacional.

L'Escola d'E. de Barcelona culmina una gran temporada, amb el triomf i l'ascens de l'equip.

El Barberà assoleix l'objectiu de mantenir la categoria a Primera Divisió.

El Lleida no ha pogut mantenir la categoria i la propera temporada jugarà a Segona.
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Campionat d’Espanya Femení
Sabrina V
ega s'imposa en un fort torneig
Vega
Les nostres representants fan un bon paper però es queden sense podi
Sabrina Vega, de Canàries, s’ha proclamat campiona d’Espanya en
un torneig duríssim, amb moltes titulades internacionals, i que
s’ha jugat a Salobreña, la mateixa localitat que feia poc havia
estat seu dels campionats per edats. Les representants catalanes,
Gal·la Garcia-Castany, Elisabet Ruiz i Elisabeth Riera, han jugat
bé però s’han quedat sense medalla.
Jaime Alexandre Cuartas

D

es del 30 de juliol fins al 4
d’agost del 2012 es va realitzar a Salobreña (a prop
de Granada) el Campionat Femení
d’Espanya. Aquesta edició va
comptar amb la participació de 27
esportistes que representaven a 15
comunitats autònomes, jugant quatre esportistes menys que l’any anterior i seguint amb la baixa participació que caracteritza aquest esdeveniment.
No obstant això, el torneig va
ser de grat per a totes les seves participants, donat el paradisíac lloc
on es jugava. Tant és així que algunes de les noies ja havien jugat
setmanes abans en aquell lloc, en
els campionats d’edats, i els va
agradar tant el lloc, que van decidir repetir la visita .
A més, el torneig oferia premis
en metàl·lic a les quatre primeres
de la general i una plaça per a la
campiona d’Espanya femenina per
a l’equip que participarà en el
Campionat d’Europa de seleccions
que se jugarà a Varsòvia (Polònia)
del 7 al 18 de novembre de 2013.
Així doncs, entre les favorites
a vèncer estaven la número 1 de

La canària Sabrina Vega, nova campiona d'Espanya.

Classificació final
1. Vega, Sabrina
2. Guadamuro, Anabel
3. García, Nieves
4. Cerrato, María
5. Vega, Belinda
6. Collazo, Niala
7. Collado, Laura
8. Perera, Mariela
9. Ruiz, Elisabet
10. Riera, Elizabeth
...
17. Garcia-Castany, Gal·la
fins a 27 jugadores.
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rànquing, i única WGM del torneig, la jugadora de Canàries Sabrina Vega, que venia de ser subcampiona l’any anterior, la segona
del rànquing i campiona de l’edició anterior, la WMI gallega, Yudania Hernández, a més de la representant madrilenya d’origen
cubà, la WMI Niala Collazo i les
andaluses Amalia Aranaz i Anabel
Guadamuro.

Elisabeth Riera, 10a classificada.

Gal·la Garcia-Castany, 17a classificada.

Mentre, Catalunya anava representada per les joves promeses
Elisabet Ruiz, Gal·la Garcia-Castany i Elisabeth Riera, que arribaven al torneig amb la il·lusió de
jugar bé i que la suma de punts les
portés fins a la repartició de les
medalles o el guany d’Elo FIDE.
Des de l’inici del torneig, la
WGM Vega, va exhibir una gran
concentració i en cada partida demostrava gran preparació teòrica,
que combinava amb excel·lent poder tàctic, ja que al més lleuger descuit de les seves oponents resolia
de forma contundent, encara que
al final va quedar empatada a punts
amb l’andalusa Anabel Guadamuro. Potser la seva ronda clau va ser
la sisena, ja que s’enfrontava als
fantasmes de l’any 2011, representats en la campiona de l’edició anterior, la WMI Hernández, qui no
només l’havia guanyat l’any anterior sinó també l’havia esgarrapat
el títol. Llavors, després d’una intensa lluita, la WGM Sabrina Vega
va derrotar la campiona del 2011 i
es va assegurar arribar a l’última
ronda amb un marge de mig punt
d’avantatge, que li permetria jugar
sense córrer riscos innecessaris. No
obstant això, Sabrina va jugar per
guanyar amb negres contra la

WMF madrilenya María Cerrato,
jugadora que tenia un punt i mig
menys, però que si guanyava podria entrar al tercer lloc. El resultat no es va alterar i després de passar de les trenta jugades reglamentàries, es va signar l’empat.
Ara, només quedava esperar el
resultat de la taula número dos que
enfrontava a la WMF Anabel Guadamuro (5) amb la jugadora catalana Elisabet Ruiz, aquesta última
amb un punt menys (4)però que si
guanyava podria compartir els
llocs del dos al quatre. Així, des
de l’inici, la lluita va ser dramàtica ja que l’Anabel jugava per guanyar el torneig. Les dues jugadores pensaven cada moviment amb
suma cautela i sense escatimar en
despeses de temps, tant és així que
en arribar a la jugada 10 ja havien
consumit més d’una hora cadascuna, presagiant-se uns destrets de
temps d’infart... I com es va predir, els destrets de temps van arribar amb millor posició per a les
blanques, no obstant els dos rellotges marcaven un minut per a cadascuna fent créixer l’esperança de
salvar la partida per al costat català, però això només va ser una quimera, ja que la WMF va treure a
relluir la seva potència tàctica i en

el moment clau, va sacrificar una
qualitat que li aplanava el camí,
deixant sense opcions l’Elisabet
Ruiz i consolidant-se amb 6 punts
just al costat de la WGM Sabrina
Vega, però cedint el torneig per
culpa dels desempats tradicionals,
ja que en aquests casos el que perd
es recorda de l’existència de les
partides de blitz com una alternativa “justa” per dirimir un títol de
tanta envergadura.
El tercer lloc va ser ocupat per
la veterana mestra Nieves García,
qui entre tanta “quitxalla” va tenir
la sang freda i la capacitat de lluita
a flor de pell per demostrar que hi
haurà Nieves per a estona.
I així les més joves, mestres o
no mestres van comprovar un any
més que falten detalls per polir si
es vol aspirar al preuat títol de campiona d’Espanya.
Pel costat català, partíem amb
les classificades 10, 11 i 16 (Gal·la Garcia-Castany, Elisabet Ruiz,
Elisabeth Riera) i acabàvem amb
el 9, 10 i 17 (Elisabet Ruiz, Elisabeth Riera i Gal·la Garcia- Castany) és a dir, quedem tal com comencem... però la realitat és que
vam tenir possibilitats concretes de
tenir una actuació molt millor, ja
que nostres esportistes van realit-
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Elisabet Ruiz, 9a classificada.
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Foto de família amb algunes de les jugadores i el president de la FEDA, Javier Ochoa, enmig.

zar bones partides que en alguns
casos van ser malmeses per la dificultat de temps i en altres per les
ganes de vèncer costi el que costi,
ja que en posicions igualades rebutjaven aquesta igualtat jugant a
atacar, quan el que la partida exigia era control de la posició... De
totes formes, aquest últim detall
que sembla negatiu pels resultats
obtinguts, és en realitat bo per a la
joventut de les nostres representants, ja que no temen a res i la seva
capacitat de lluita les portarà a la
victòria en futures competències.
Per finalitzar, he d’esmentar
que la duresa del torneig era total
ja que la tercera part de les jugadores eren titulades FIDE, això ho
demostra, que la campiona de l’any
anterior només va poder aconseguir el lloc número 13 i això per
tenir bon desempat, ja que les jugadores amb 3,5 punts arribaven
fins al lloc 19. Però l’esport dóna
revenges als quals s’esforcen i
l’any que ve la victòria està reservada per la que treballi amb duresa i cregui en les seves possibilitats, ja que el que creu i vol... pot.

K
k

S. Vega

N. Garcia
Gambit Janish [C63]
Aquesta partida representa la lluita
entre dues de les jugadores que
van obtenir medalles i que de
guanyar el negre, hagués canviat
els resultats finals.
1.e4 e5 2.¤f3 ¤c6 3.¥b5 f5
El negre planteja el dinàmic gambit Janish. Després d´una petita
reflexió les blanques es decanten
per una variant senzilla però molt
sòlida.
4.d3
4.¤c3 és la variant utizada per un
dels millors jugadors de peces
blanques del món, el rus Karjakin.
4...fxe4 5.¤xe4 d5 6.¤xe5 dxe4
7.¤xc6 £g5 8.£e2 ¤f6 9.f4 £xf4
10.d4 £d6 11.¤e5+ c6 12.¥c4 ¥e6
13.c3 ¥xc4 14.£xc4 £d5 15.£b3
¥d6 16.£xb7 0–0 17.£xc6 £xc6
18.¤xc6 ¤g4 19.¤e5 ¥xe5
20.dxe5 e3 21.h3 ¤xe5 22.¥xe3
¤c4 23.¥c5 ¦ae8+ 24.¢d1 ¤xb2+
25.¢d2 ¦f5 26.¥xa7 ¦f7 27.¥c5
¦d7+ 28.¢c2 ¦e2+ 29.¢b3 ¦b7+
30.¥b4 després d´això, el blanc
imposa el seu avantatge material
al flanc de dama amb certa facilitat. 30...¤d3 31.a4 ¤xb4 32.cxb4
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¦e3+ 33.¢c2 ¦xb4 34.a5 ¦c4+
35.¢d2 ¦ee4 36.¦a3 ¦ed4+
37.¢e3 ¦e4+ 38.¢f3 ¦f4+ 39.¢g3
¦f7 40.¦b1 ¦a7 41.a6 ¦cc7 42.¦b6
h6 43.¢f4 ¦e7 44.h4 ¦ac7 45.¦a4
¢h7 46.g4 ¦a7 47.h5 ¦ac7 48.¦d6
¦c8 49.¦a3 ¦f8+ 50.¢g3 ¦b8
51.¦c3 ¦b4 52.¦d8 ¦b6 53.¦a8
¦f7 54.¦cc8 ¦b3+ 55.¢h4 g5+
56.hxg6+ ¢xg6 57.¦c6+ ¢g7
58.¦d8 ¦b1 59.¦dd6 ¦h1+ 60.¢g3
¦g1+ 61.¢h3 ¦f3+ 62.¢h2 ¦gf1
63.¦d7+ ¦f7 64.¦xf7+ ¦xf7

65.¦c2 h5 66.¦a2 1–0 Karjakin,S
-Nisipeanu,L /Mitges ROU 2011.
4...fxe4 5.dxe4 ¤f6 6.0–0 d6
7.£d3 ¥e7 8.¤c3 £d7 9.£c4 a6

11.¤g5
La jugadora canària realitza la millor jugada de la posició i executa
amb precisió el seu pla corresponent. S´havia jugat un any abans
11.£e2 0–0 12.h3 ¢h8 13.¦d1 £e8
14.a3 ¥e6 15.¤d5 ¥d8 16.¥b3
£g6 17.¤xf6 ¥xh3? 18.¤g5 ¥xg2
19.¤fxh7 ¥xg5 20.¤xg5 ¥f3
21.£f1 ¥xd1 22.£xd1 ¤d4
23.¢g2 ¤xb3 24.cxb3 ¦f6 25.¥e3
¦bf8 26.£g4 ¢g8 27.¦h1 c6
28.¦h5 ¦d8 29.¢f1 £e8 30.£h4
¦h6 31.¦xh6 gxh6 32.£xh6 ¦d7
33.f4 exf4 34.¥d4 1–0 Vishnu Prasanna -Timmermans,M /Donessin
NED 2011.
11...¥d8 12.¥xc6 bxc6 13.f4 d5?
Resistia més 13...h6 14.¤f3 exf4

15.e5 d5 16.£d3 ¤e4 (16...¤g8
17.¤d4 g5 18.£g6+ £f7 19.£xf7+
¢xf7 20.¤xc6+-) 17.¤xe4 dxe4
18.£xe4 0–0 19.b3 £d5 20.¦e1
¥e7 (20...£xe4 21.¦xe4 g5 22.¦c4
¥d7 2 3.¥a3±) 21.¥xf4 ¥c5+
22.¢h1 ¥e6© i les negres tenen
compensació gràcies a la força
defensiva de la seva parella
d´alfils.
14.£e2 £g4

15.fxe5?!
Era millor 15.¤f3 d4 16.¤xe5 £xe2
17.¤xe2 c5 18.c3 ¤xe4 19.cxd4±
15...£xe2 16.¤xe2 ¤xe4
17.¤xe4 dxe4 18.¤d4
Era millor 18.b3 per donar llibertat
al seu alfil de caselles negres i
treure força a la torre negra de b8.
18...¥e7 19.¥b2 g6 20.¤g3 ¥c5+
21.¢h1 e3 22.¤e4 ¥b4 23.c3 ¥e7
24.¦ae1 ¥f5 25.¦xe3²
18...¥e7 19.b3
En cas de 19.¤xc6 ¥c5+ 20.¢h1
¦b6 21.¤a5 ¦g6 22.c3 e3 23.¦e1
¦f8 24.¥xe3 ¥xe3 25.¦xe3 ¦f2
26.g3 ¦xb2ƒ amb bon joc per a les
negres gràcies a l´activitat de les
seves torres.
19...¦f8 20.¥e3 ¦b6 21.c4
21.¦xf8+ ¥xf8 (21...¢xf8 22.¦f1+
¢e8 23.¤f5+-) 22.c4 c5 23.¤e2
¦e6 24.¥f4²
21...c5 22.¤e2 ¦e6 23.¦xf8+
¥xf8?!
El negre millorava notablement el
seu joc amb 23...¢xf8 24.¥f4 g5
25.¥g3 h5 26.h3 h4 27.¥h2 g4
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28.hxg4 ¦g6 29.¦f1+ ¢e8 30.¤c3
¦xg4= i encara que la igualtat està
al tauler, la partida encara pot caure de qualsevol costat.
24.¥f4 g5 25.¥xg5 ¦xe5 26.¥f4
¦e7 27.¦e1
Ara les blanques poden consolidar el seu avantatge al flanc de rei
atacant el dèbil peó e i amb això
s´acostaran a la victòria.
27...¥b7 28.¦d1 ¦f7 29.¢f2 e3+
Les negres han d´evitar el bloqueig
del peó e4 per activar el seu alfil.
30.¢g1 ¦g7 31.¤g3 h5 32.¦e1 h4

Les negres confiaven en el toc
d´orelles al cavall blanc per arribar a g2, però no van veure la força
del blanc al centre...
33.¦xe3+ ¢f7 34.¤e4 ¢g6
35.¤f2 ¢f5 36.¦e5+ ¢f6 37.g4
37.¤e4+
37...hxg3 38.hxg3 ¥d6 39.¤d3
¦h7 40.¦e2 ¦h1+ 41.¢f2 ¦d1
42.¢e3 ¢f5 43.¦h2 ¦a1 44.¦h5+
¢g6 45.¦g5+ ¢f6 46.¤xc5
¥xc5+ 47.¦xc5 c6
Jugada realitzada enmig dels problemes de temps... però tampoc
salvava el joc ¦xa2. Visca la nova
campiona! —Imitant Steinitz—
1–0
J.A. Cuartas

Trobareu fotos del campionat, al Web de
la FEDA
http://www.flickr.com/photos/fotosfeda/
sets/72157630836042268/
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10.¥a4 ¦b8
El negre coneix la variant i no es
deixa distreure dels "regals"
blancs. Encara que les negres podien guanyar peça jugant: 10...b5
La compensació per a les blanques és total gràcies a les múltiples acanades que es poden realitzar i a la inseguretat que sofrirà
el rei negre. Vegem: 11.¤xb5 axb5
12.¥xb5 ¥b7 13.¦d1 Amenaçant
Cxe5... 13...¢f8 14.¤g5 d5
(14...¥d8 15.b4 £e8 16.a4±)
15.exd5 ¤a5 16.£e2 £f5 17.¤e6+
¢f7 18.¤xc7 ¦ac8 19.d6 ¥xd6
20.¦xd6 ¦xc7 21.¥d2 £e4
(21...¦xc2 22.¥d3+-) 22.¦xf6+
gxf6 23.£xe4 ¥xe4 24.¥xa5 ¦xc2
25.¥c3±
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Campionat d’Espanya Sub-18
Andrea Norte aconsegueix el bronze
Durant els dies 22 al 29 d’agost es va celebrar el Campionat
d’Espanya Sub-18, sent un dia més de durada que la resta de
categories. la representació catalana no aconseguí grans
resultats, llevat de l’Andrea Norte, que va ser la tercera
classificada en fèmines. L’aragonès Daniel Forcen es proclamà
campió sub-18.
Redacció

E

ls participants van arribar la
primera tarda per contactar
amb l’hotel, sala de joc, delegat i entrenador. Al dia següent
començaria el torneig i tenien moltes il·lusions. A la primera ronda,
tots els catalans van puntuar, a excepció de l’Elisa Martínez, però
aquesta es va animar per guanyar
la segona ronda i així ho va fer, imposant-se al valencià Silva. La resta de catalans, llevat del Miquel
Sierra, que jugava contra la Irene
Nicolás, campiona sub-16, i del
Ferran González, que va jugar contra el Marc Sanchez, van puntuar
amb el punt sencer o, com l’Andrea Norte, amb mig punt.
La tercera ronda no va ser tan
fructífera, ja que el Cristian Fernández va perdre amb el madrileny
Anton, que quedaria tercer de la
general, el Javier Amores ho feia
davant del també madrileny Adrián
Suárez, que quedaria quart, l’Andrea Norte davant del canari Kevin Meneses i l’Elisa Martinez davant de l’andalusa Ma Carmen Nieto. El Jordi Bals va fer taules i la
resta continuaven avançant en la
classificació.
A la quarta ronda, el Marc
Sánchez va guanyar a la valenciana Irene Nicolás, que aquesta

Podi femení, amb Mariela Perera, Irene Nicolàs i Andrea Norte, d'esquerra a dreta.

Classificació final
1. Forcen, Daniel
2. Ladrón de Guevara, Paolo
3. Antón, David
4. Suárez, Adrián
5. Shen, Yue
6. Tejedor, Enrique
7. Fernández, Javier
8. Meneses, K. Moises
9. Medarde, Luis Marcos
10. Urriza, Pablo
11. Sánchez, Marc
...
32. Fernández, Cristian
33. Norte, Andrea
...
36. González, Ferran
...
44. Bals, Jordi
45. Sierra, Miquel
...
71. Amores, Javier
...
75. Martínez, Elisa
fins a 96 jugadors.
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ARA
AND
MAD
MAD
BAL
CNT
MAD
CAN
GAL
NAV
CAT

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

CAT 5
CAT 5
CAT 5
CAT 4,5
CAT 4,5
CAT 3,5
CAT 3,5

mantenia el lideratge a la classificació femenina, a mig punt de la
forta jugadora andalusa Amalia
Aranaz i a un punt i mig de la nostra representant catalana més propera, l’Andrea Norte. En el cas del
Marc, es posava líder en solitari
desprès d’aquesta victòria. El Miquel Sierra i el Jordi Bals, desprès
de la victòria i les taules, respectivament, es distanciaven d’un punt
del Marc i amb ganes de seguir
puntuant.
A la ronda següent el Marc va
perdre contra el David Antón, on
podia haver aconseguit taules per
escac continu amb la dama, però
va decidir anar endavant. El Jordi
Bals va tornar a fer taules, i el
Ferran i l’Elisa van guanyar, aga-
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Els nostres representants al campionat estatal sub-18.

fant ànims per a les rondes restants.
L’Andrea Norte, que seguia fent
bones partides i no perdia de vista
a l’Irene Nicolás, va perdre contra
el MI David Pardo.
A la sisena ronda, el Marc va
guanyar còmodament la seva partida i s’acoplava al grup dels líders,
ja que els encontres dels dos primers taulers van fer taules. El Jordi
Bals, que va guanyar, es quedava
a mig punt dels líders i el Ferran
González i el Miquel Sierra a un
punt sencer. L’Andrea va fer taules contra el canari Acosta i seguia
el ritme de les noies.
A les rondes següents, el Marc
va fer taules amb l’andalús Ladrón
i el valencià Pardo, fet que el va
fer allunyar-se d’un punt dels líder per afrontar l’última ronda. Pel
que fa l’Andrea va perdre la setena ronda, però no va defallir i la
vuitena ronda va guanyar per tenir
alguna possibilitat de medalla. Per

la resta, el Jordi Bals i el Miquel
Sierra van desencadenar dues derrotes seguides que els van fer-se
allunyar-se del grup dels líders i
afrontar l’última ronda amb poques
expectatives. El Ferran González
va perdre la setena ronda, però no
es va desmoralitzar i va fer taules
la següent. L’Elisa, que ja no tenia
opcions a medalla femenina, va fer
taules a la setena ronda, però a la
vuitena no va poder guanyar.
Es va arribar a l’última ronda
amb la possibilitat de fer medalla,
tot i que era molt rocambolesc. El
Marc Sánchez havia de puntuar
mínim i l’Andrea, que no podia
aspirar a la medalla d’or, però sí
als altres dos metalls, havia de guanyar la seva partida i esperar que
la resta de jugadores que tenia davant punxessin. Amb el seu desempat podia esperar molt, encara
que complicat. Per un malentès, el
Marc Sánchez no es va presentar a
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jugar a l’última ronda, que el va
fer perdre per incompareixença,
igual que el seu company Javier
Amores, però aquest últim per un
tema de salut. Per contra, l’Andrea
va guanyar i la resta de participants
van punxar, excepte l’andalusa
Mariela Perera que va guanyar adjudicant-se la plata. L’or va ser per
l’Irene Nicolás, que va guanyar la
seva partida, aconseguint 6 punts,
igual que la Mariela Perera, però
imposant-se per desempat. L’Andrea finalment aconseguí la medalla de bronze.
El podi va ser format per al MI
aragonès Daniel Forcen, i els dos
MF, l’andalús Palo Ladrón i el madrileny David Anton.

Trobareu fotos del campionat, al Web de
la FEDA
http://www.flickr.com/photos/fotosfeda/
sets/72157630735689158/
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XXXVIII Open Internacional “Vila de Sitges”
Evgeny V
orobiov s'imposa a Sitges
Vorobiov
La XXXVIII edició de l’Open de Sitges ha estat guanyada pel rus
Evgeny Vorobiov, que s’ha mostrat més regular que la resta de
participants. La participació ha estat similar a la de l’any passat,
amb 82 jugadors en el grup A i 62 en el B.
XXXVIII Open Int. “Vila
de Sitges”
· del 20 al 28 de juliol de 2012
· categoria: B
· Participants: 82
· Guanyador: Evgeny Vorobiov
· Àrbitre principal: JM Salvans

PE Casino Prado

E

l passat dia 28 de juliol va
finalitzar una nova edició de
l’open que porta el nom de
la vila i que enguany han organitzat la Penya d’Escacs del Casino
Prado Suburense conjuntament
amb l’hotel Sunway Playa Golf.
Un any més, i ja van 38 consecutius, durant 9 dies, l'emblemàtica sala del teatre ha acollit cada
tarda interessants partides d’escacs
entre jugadors d’arreu del món que
han lluitat de valent per conquerir
els llocs de honor.
Han participat 5 grans mestres,
17 mestres internacionals i 24 mestres nacionals, FIDE o catalans,
fins un total de 150 participants.
La participació femenina ha estat
nombrosa i de qualitat. Han jugat
un total de 12 fèmines, de les quals
9 eren mestres internacionals.
En el grup A, ha estat guanyador el GM Evgeny Vorobiov amb
7’5 punts. El jugador rus ha estat
l’únic invicte i ha pogut acabar

D’esquerra a dreta, Francesc González (director torneig), Evgeny Vorobiov (campió),
Vinyet Lluís (Regidora d’Esports de l’Ajuntament de Sitges) i Jofre Vilà (president club).

amb mig punt més que David Arenas, Jakub Czakon i Víctor
Rodríguez. El primer jugador nascut a l’estat cal buscar-lo a la 18a
posició (Julio A. Hernando).
Al grup B, el primer classificat
ha estat el jugador de Noruega AsbClassificació final
1. Vorobiov, Evgeny E
2. Arenas, David
3. Czakon, Jakub
4. Rodriguez, Víctor
5. Mirzoev, Azer
6. Movsziszian, Karen
7. Laxman, R R
8. Alarcón, Rolando
9. Pakleza, Zbigniew
10. Gallego, Andrés Felipe
fins a 82 jugadors
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RUS
COL
POL
CUB
AZE
ARM
IND
CUB
POL
COL

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

jorn Tomte amb 7,5 punts.
El torneig ha patit també la crisi generalitzada que ens envolta i
ha vist retallades les seves aportacions, la qual cosa ha afectat en la
quantitat i la qualitat dels participants. Això ha obligat als organitzadors a haver d’ajustar a la baixa
el pressupost. Per això (al marge
de les institucions autonòmiques,
locals i federatives) cobra especial
importància l’ajut rebut d’algunes
empreses com
Hotels &
Apartments Sunway, Melià Sitges,
Dolce Hotels and Resorts, Tomás
Gràcia S.A., Grup Matas Arnalot,
Restaurant La Cucanya Port Sitges, Materials Chacón, Xamaní
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El saló teatre del Casino Prado, seu de l'Open Internacional.

Fruits, Masajes a 1000 i la Fundació Cultural i Esportiva Casino
Prado Suburense.
Moltes gràcies a tots per seu valuós suport, que ens ha permès poder continuar celebrant aquest torneig, degà de Catalunya en la seva
modalitat.

K
k

¤d7 sembla menys arriscada.
11.d4 cxd4 12.cxd4 f6!
Interessant contra atac per evitar
quedar en posició passiva.
13.h3

Movsziszian, K

Vorobiov, E
Fianchet de Rei [A08]
1.g3 d5 2.¥g2 ¤f6 3.d3 c5
Jugada molt lògica, però molt
menys emprada que la conservadora c6
4.¤d2 ¤c6 5.e4 g6
5...e5 és la resposta més normal
de les negres en aquesta posició.
6.¤gf3 ¥g7 7.0–0 0–0 8.c3 e6
8...e5 és més normal per oposarse a la idea de les blanques de
crear un fort centre amb e5 i d4.
9.¦e1 a5
Se juga molt més b6 per completar el desenvolupament.
10.e5 ¤g4

13...¤xf2!?
Sorprenent i arriscat sacrifici de
peça, difícil de veure en partides
entre dos grans mestres, i que només assegura una llarga iniciativa
a les negres.
14.¢xf2 fxe5 15.dxe5 £b6+
16.¢f1 a4!
Jugada de classe, per limitar els
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moviments de la dama i del cavall
de les blanques, quan s´escapava
de les mans ¥xe5
17.£e2 ¥xe5 18.g4 ¥g7
Per mobilitzar el peó e6. Però
semblava més activa ¥g3
9.¦b1 ¥d7
Amb gran serenitat, les negres
completen el seu desenvolupament, rebutjant guanyar la qualitat
amb 19...¤d4 20.£e3 £b5+ seguit de ¤c2
20.¥h1
És molt difícil trobar jugades bones per a les blanques.
20...e5
Amb ¤d4, les negres podien tornar a guanyar la qualitat.
21.¢g2 e4 22.¤h2
Potser era millor tornar la peça
amb ¤xe4
22...¤e5 23.¦f1?
Errada en posició ja crítica. Les
blanques havien de tornar la peça
ja que si 23. £e3 d4, seguit de e3,
els peons de les negres fan por.
23...¥b5
0–1
E. Vorobiov
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XXX Open Internacional d’Andorra
Jon Ludvig Hammer es proclama campió
Àlvar Alonso fa norma de GM
El norueg Jon Ludvig Hammer s'ha proclamat amb tot mèrit
campió de la trentena edició de l'open andorrà. La notícia per als
catalans ha estat la norma de GM obtinguda pel campió d'Espanya
Àlvar Alonso. La participació ha estat nombrosa i de qualitat, amb
150 jugadors en el grup A.

XXX Open Internacional
d’Andorra
· del 21 al 29 de juliol de 2012
· categoria: A sup.
· Participants: 143 (grup A)
· Guanyador: JL Hammer
· Àrbitre principal: J Escribano

GEVA-CEA

A

mb una participació de 147
jugadors, 20 grans mestres,
(7 per sobre dels 2600) 14
mestres internacionals i 7 mestres
FIDE, es va celebrar del 21 al 29
de juliol a l’Hotel Sant Gothard, la
XXX edició d’un dels opens més
prestigiosos del calendari.
El noruec Jon Ludvig Hammer
va ser el guanyador del torneig després de superar en el desempat els
grans mestres Kiril Georgiev,
Miguel Illescas i Julen Arizmendi,
tots ells amb 7 punts. Hammer va
fer un torneig molt seriós i va ser
un just guanyador si tenim en
compte que guanyava en els quatre sistemes de desempat.
El torneig va ser un dels més
disputats i fins la darrera ronda no
es va decidir el guanyador.
El gran mestre búlgar Kiril Georgiev va estar a punt de trencar

El GM norueg Jon Ludving Hammer, campió de l'obert andorrà.

Classificació final
1. Hammer Jon Ludvig
2. Georgiev, Kiril
3. Illescas, Miguel
4. Arizmendi, Julen Luis
5. Iturrizaga, Eduardo
6. Alonso, Àlvar
7. Granda, Julio E
8. Negi, Parimarjan
9. Kogan, Artur
10. Szabo, Krisztian
fins a 143 jugadors.
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NOR
BUL
ESP
ESP
VEN
CAT
PER
IND
ISR
HON

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

una estadística que es resisteix, (la
d’un jugador que guanyi dos anys
consecutius el torneig) però es va
haver de conformar amb la segona
posició.
La tercera i quarta plaça van ser
pels grans mestres espanyols
Miguel Illescas i Julen Arizmendi
respectivament. La partida de l’última ronda entre ells va finalitzar

en unes taules ràpides després
d’una repetició de jugades en
l’obertura. En qualsevol cas, ambdós jugadors van realitzar un bon
torneig. Illescas sempre va jugar en
els primers taulers i fins el final va
mantenir opcions al títol, mentre
que Arizmendi va ser capaç de recuperar-se d’un mal inici amb derrota a la segona ronda per acabar
atrapant al grup capdavanter.
Cal destacar l’alta competitivitat en pràcticament totes les parti-

des i el bon nivell de joc ja que en
moltes rondes el percentatge de
taules, tant als primers taulers com
a la resta, fou molt baix.
Per segon any consecutiu es van
afegir premis especials a les millors
partides. Aquest any el primer premi va correspondre al gran mestre
Mihail Marin per la seva victòria
davant el jugador català Guillem
Baches (partida que podeu veure
en aquest article), malgrat que és
just reconèixer que d’altres parti-

K
k

Baches, G

Marin, M
Defensa Francesa [C01]
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5
4.¤f3 ¤f6 5.¥d3
Després de la partida GurevichShort Manila 1990 he sabut que la
variant del canvi no és el millor
camí si un aspira a les taules.

El GM búlgar Kiril Georgiev, subcampió del torneig.
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Àlvar Alonso, 6è classificat i content per la norma de GM.

des també podrien haver guanyat
aquest premi.
Per una altra banda, el jove català i vigent campió d’Espanya,
Àlvar Alonso, va aconseguir una
norma de gran mestre.
El millor jugador local va ser
el gran mestre resident al principat David Norwood amb 6,5 punts.
També destacable va ser el bon torneig del jugador local Daniel José,
que amb 5,5 punts, va realitzar una
performance molt superior al seu
rànquing.
Com a novetat, aquest any, a
part de les ja tradicionals visites al
centre termoludic Caldea, o la gratuïtat del Telecabina de La Massana que dóna accés a Vallnord, es
va celebrar un torneig de futbol en
les mateixes instal·lacions de l’Hotel Sant Gothard.
L’activitat va tenir molt èxit ja
que es van inscriure vuit equips de
cinc jugadors i de fet l’organització ja ha pres nota per tenir-la organitzada de cara a futures edicions. L’equip guanyador va ser Penderghast integrat per jugadors noruecs, francesos i un hongarès, amb
una impressionant mitjana d'Elo!
A partir d’ara ja es comença a
treballar en la següent edició, amb
idees noves per intentar mantenir
aquest longeu torneig que ja ha
aconseguit arribar a la trentena
edició, una de les proves esportives més antigues del Principat.
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Primers taulers, en el local de l’hotel Sant Gothard, a Erts (La Massana).

5...c5
La jugada més ambiciosa, encara
que Short havia guanyat amb una
continuació tranquil·la.
6.0–0 ¤c6 7.dxc5?!
Les blanques regalen un temps per
a res. Jo havia analitzat 7.¦e1+
¥e7 8.dxc5 0–0 9.¥e3 ¤g4 10.£d2
¤xe3 11.£xe3 £a5
7...¥xc5 8.¤bd2
Encara ara 8.¦e1+ hagués estat
millor, tot i que després de 8...¥e6
les negres estan molt actives.
9.¤g5? només empitjoraria les
coses després de 9...0–0 10.¤xe6
fxe6 i el peó de f2 és dèbil, mentre
que el flanc de dama blanc està
sense desenvolupar.
8...0–0³ 9.¤b3 ¥b6 10.c3
10.¥g5!?
10...¥g4 11.¥e2 ¦e8!
Una jugada subtil, anticipant eventuals cops tàctics a e2.
12.¤bd4
12.¤fd4 ¦xe2! seria semblant a la
partida; 12.¥g5 £d6 13.¥h4 ¤e4
amb clar avantatge negre.
12...¤xd4 13.¤xd4?
Sense sospitar res. 13.cxd4 £d6 i
el negre està una mica millor.
13...¦xe2! 14.¤xe2
Després d´una llarga reflexió, encara que no hi ha alternatives.

14.f3? £e7 15.fxg4 £e4 16.¦f2
¦e1+
14...£e7
Com va dir Nimzovich, els alfils són
molt moderns: deixen a les altres
peces treballar, mentre que ells
mateixos miren des de lluny.
15.¦e1
15.¥e3 ¥xe3 16.fxe3 £xe3+ 17.¦f2
¤e4 18.£d4 £xf2+ 19.£xf2 ¤xf2
20.¢xf2 ¥xe2 21.¢xe2 f6µ
15...¦e8 16.¢f1

Contra 16.¥g5 ¥xe2 17.£d2 el
camí més convincent seria:
17...£e4 18.¥xf6 (18.¦ac1 ¤g4;
18.h3 ¦e5) 18...gxf6 19.¦ac1
Sembla que les blanques guanyaran un alfil... 19...¢h8!! 20.¦c2

(20.£h6 ¦g8 21.£xf6+ ¦g7 22.g3
¢g8 …...¦g6) 20...¦g8 21.g3 ¥xf2+
22.¢xf2 £f3+ 23.¢g1 ¦xg3+
24.hxg3 £xg3+ 25.¢h1 ¥f3+
26.£g2 £xe1+
16...¤e4
També guanyava 16...£c5 17.£d4
(jo vaig pensar que la situació després de 17.¥e3 ¦xe3 18.fxe3 £xe3
19.¤d4 £f4+ 20.¤f3 no seria tan
clara, però les negres guanyarien
amb
20...¤e4!
amenaçant
...£xh2!!!!) 17...¦xe2 18.£xc5
(18.¦xe2 ¥xe2+ 19.¢xe2 £e7+)
18...¦xe1+ 19.¢xe1 ¥xc5–+ En
realitat, la jugada de la partida és
millor, perquè oferirà a les negres
un avantatge material encara més
gran.
17.¥e3 ¥xe3 18.fxe3 £f6+
19.¢g1 £f2+ 20.¢h1 £xe3

La continuació més senzilla. Vaig
estar calculant 20...¥f3 21.gxf3
£xf3+ 22.¢g1 ¤f2 23.¤f4 ¤xd1
24.¦axd1 ¦xe3 25.¦f1 que em va
semblar un tant incerta, encara
que les negres han de guanyar.
Potser tingui raó el gran mestre Del
Rio quan va suggerir 20...¦e5!
amenaçant ...¥xe2 seguit de
...¤g3+ i ...¦h5 mat!
21.£d4 ¤f2+ 22.¢g1 ¤d3+
23.£xe3 ¦xe3
La resta és fàcil.
24.¦ed1 ¥xe2 25.¦d2 h5 26.a4
¥g4 27.a5 a6 28.¢f1 h4
0–1
M. Marin

Trobareu fotos i més informació del torneig al Web http://www.escacsandorra.com/
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IX Circuit Català d'Oberts Internacionals d'Escacs 2012

27 d'agost
Del 30 d'agost al 7
de setembre
8 de setembre
9 de setembre
11 de setembre
22-23 de setembre
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Cotxeres
932918701
Marcel Albets
658935395
Pere Reginaldo
681287254
Josep Terrones
696204203
Josep Mascaró
616477533
Pere Reginaldo
681287254
Imma Montoliu
649952482

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 SUP
A SUP.
b
XXXVIII OPEN INT. CIUTAT DE MANRESA
b
B
V OBERT INT. "CIUTAT DE SABADELL"
C
b
X OBERT INT. "RIBERA D'EBRE-CN ASCÒ"
a
b
X TORNEIG OBERT VILA DE SANTPEDOR
b
a
DIADA DE L'11 DE SETEMBRE D'ESCACS ACTIUS
b
XX OPEN INTERNACIONAL ACTIUS
a sup.
VALLFOGONA DE BALAGUER
a sup.
XIV OPEN INTERNACIONAL DE SANTS,

Del 17 al 26 d'agost HOSTAFRANCS I LA BORDETA

