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Open Internacional de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Grzegorz Gajewski s'imposa en el torneig més important del Circuit
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VIII Open Internacional de Cervelló
Inesperada victòria de Miguel Mosquera
El MI colombià Miguel Mosquera ha manat de principi a fi en la
competició d'escacs actius que coincideix amb la festa local de
Cervelló. Ha cedit dues taules en les dues darreres partides,
donant opció al cubà Rolando Alarcón, que l'ha empatat a punts,
però no l'ha superat en el desempat.
VIII Open Int. de Cervelló
· 29 de juliol de 2012
· categoria: a
· Participants: 96
· Guanyador: Miguel Mosquera
· Àrbitre principal: Enio Bello

CE Cervelló

V

a finalitzar la vuitena edició del VIII Open Internacional de Cervelló amb
nombrosa assistència de jugadors.
Trenta titulats internacionals encapçalaven la llista d’inscrits que
van ser de 106 participants, després de les conegudes altes i baixes d’última hora.
Aquest any vam inaugurar nova
ubicació en muntar la sala de joc a
l’auditori de l’Ateneu que, amb les
seves excel·lents instal·lacions, van
permetre donar més comoditat als
jugadors amb cadires ergonòmiques i aire condicionat.
Ens felicitem per l’èxit important que ha aconseguit el nostre
club amb l’organització d’aquesta
nova edició, en uns temps en què
els retalls econòmics estan a l’ordre del dia i que va caldre treballar
intensament per encaixar els nombres. Lamentablement, altres torneigs han hagut de suspendre’s per
falta d’ajudes. Esperem que sigui
temporal.

Miguel Mosquera, campió del torneig.

Contra pronòstic, va guanyar el
MI colombià Miguel Mosquera,
que va totalitzar 7 punts dels 8 possibles. El segon classificat va ser
Rolando Alarcón, MF cubà, i el
tercer el MI David Sorres, també
de Colòmbia i que compta amb
dues normes de GM.
Els GMs Sergio Barrientos i
Holden Hernández (primer del rànClassificació final
1. Mosquera, Miguel
COL
2. Alarcón, Rolando
CUB
3. Arenas, David
COL
4. Barrientos, Sergio E
COL
5. Muñoz, Miguel
Terrassa
6. Ríos, Camilo
COL
7. Lorenzo, Lázaro Llinars del Vallès
8. Vittorino, Carlo G.
COL
9. Hernández, Holden
CUB
10. Grafl, Florian
GER
fins a 96 jugadors.
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7
7
6,5
6,5
6,5
6
6
6
6
5,5

quing) van haver de conformar-se
amb el 4t i 9è lloc després d’anar
encapçalant la major part del torneig com a favorits.
Tot el torneig es va desenvolupar sense incidències, controlat per
l’excel·lent equip arbitral format
per Enio Bello (AI), Josep Maria
Benítez (AI) i Cristina Bosch (AC).
Aquest any vam realitzar una invitació formal a la selecció d’escacs del departament Antiòquia
(Colòmbia), que han aprofitat per
fer una preparació esportiva a Espanya, amb vista a la pròxima
olimpíada a Turquia.
Com ve sent tradicional van
participar molts infantils que, a
més a més dels premis que poguessin aconseguir, tots ells van ser obsequiats amb una medalla commemorativa,
El concurs femení, que era la
nostra assignatura pendent altres
edicions, es va veure àmpliament
millorat.
Els nombrosos premis, 30 en total, van ser lliurats per l’alcalde de
Cervelló, el Sr. Arévalo, que va
pronunciar unes paraules sobre la
importància que té el torneig en la
nostra localitat, enquadrat dins la
Festa Major i el suport que li presta el consistori.
Va finalitzar l’acte amb un aperitiu regat amb cava.
Ens veiem l’any que ve en la
IX edició!

XXXVIII Obert Internacional Ciutat de Badalona
Important participació cubana en el clàssic badaloní
Un centenar de jugadors han participat en el grup A de l'obert
badaloní, que aquest any ha mantingut el fort nivell d'altres
edicions. L'èxit dels cubans, que han ocupat la meitat de les 10
primeres places, ha vingut refrendat pel primer lloc aconseguit per
Pedro Alejandro Jiménez, que ha superat en el desempat l'indi
Babu Lalith.
XXXVIII Obert Int. Ciutat
de Badalona
· de l'1 al 9 d'agost de 2012
· categoria: A
· Participants: 100 al grup A
· Guanyador: Pedro A. Jiménez
· Àrbitre principal: JM Salvans

Joaquim Gutiérrez

D

e l’1 al 9 d’agost es va celebrar la 38a edició de
l’Obert Internacional
d’Escacs Ciutat de Badalona, primera edició de memorial Miquel
Castellà i Gili, que ens va deixar
el gener d’aquest any i que fora
president i director del torneig diversos anys, així com un referent
als escacs badalonins i catalans.
El torneig va comptar amb la participació de 267 jugadors, amb 25
federacions representades en tres
grups que es van conformar. Grup
A amb Elo FIDE a partir de 2150,
grup B, amb Elo FIDE de 1850 a
2150 i grup C, amb Elo FIDE fins
a 1850.
La força d’aquest torneig, a nivell de jugadors titulats i banderes
va quedar palesa amb les obtencions de normes internacionals: 1
norma de GM per a C. Larduet
(Cuba), 3 normes de MI per a F.

Buchenau (Alemanya), P. A. Jiménez (Cuba) i Y. Vigoa, (Cuba), i
2 de MIF per a D. Dhyani i N.
Raghavi (Índia).
El grup A el va guanyar el jugador cubà Pedro Alejandro Jiménez, quedant per davant del GM
indi MR Latith Babu i del jugador
estadounidenc Kiewra Keaton. Des
de l’inici va encapçalar la classificació, posant-se amb 7 de 7, i va
tenir prou amb fer només unes taules a les dues darreres rondes.
El grup B el va guanyar amb
certa autoritat el jugador català
Francesc Xavier Ruiz, jugador de
l’actual campió de Catalunya absolut per equips, l’Escola d’Escacs
de Barcelona. Segona va quedar la
WFM Beatriz Alfonso, de La Colmena i tercer el jugador francès
Roger Mehdi.

Classificació final
1. Jiménez, Pedro Alejandro
CUB 7,5
2. Lalith, Babu M R
IND 7,5
3. Kiewra, Keaton F
USA 7
4. Arun, Prasad S
IND 7
5. Ortiz, Isan Reynaldo
CUB 6,5
6. Muñoz, Miguel
Terrassa 6,5
7. Larduet, Carlos
CUB 6,5
8. Vigoa, Yanira
CUB 6,5
9. Rojas, Luis
XIL 6
10. Fernández, Alexey
CUB 6
fins a 100 jugadors.
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El grup C, que aquest any es va
instaurar per primera vegada i va
ser tot un èxit, el va guanyar José
Pérez, del Jake, per davant d’Ivan
Alejandro, del Catalunya i de Manel Barragan del Tres Peons.
Mostrem la partida de la ronda
7, clau sens dubte, entre els jugadors cubans l’IM José Ángel Guerra i el campió, el MF Pedro Alejandro Jiménez, on aquest segon va
guanyar amb peces negres amb una
molt bona defensa:

K
k

Guerra, JA

Jiménez, PA
Defensa Siciliana [B80]
1.e4 c5 2.¤f3 d6 3.d4 cxd4 4.¤xd4
¤f6 5.¤c3 e6 6.g3 ¤c6 7.¥g2 ¥d7
8.O-O ¥e7 9.a4 O-O 10.¦e1 a6
11.¤b3 £c7 12.g4 ¦ac8 13.¦e3 g6
14.¦g3 ¤e5 15.¥g5 b5 16.axb5
axb5 17.£d4 ¦fe8 18.h3 £b8 19.f4
¤c6 20.£d2 b4 21.¤e2 d5
22.exd5 ¤xd5 23.¥xe7 ¤cxe7
24.¢h2 ¥b5 25.¤ed4 ¥c4 26.f5 e5
27.fxg6 hxg6 28.¤f5 e4 29.£h6
£e5 30.¤bd4 ¤f4 31.¦a5 ¥d5
32.£g5 ¤xf5 33.gxf5 ¤xg2
34.¦xd5 £xd5 35.£h6 ¤h4
36.fxg6 ¤xg6 37.¦xg6+ fxg6
38.£xg6+ ¢f8 39.£f6+ £f7
40.£h8+ ¢e7 41.£e5+ ¢d7
42.£b5+ ¢d8 43.£g5+ ¦e7
44.¢g3 e3 45.£g4 0-1
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En memòria de Miquel Castellà
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XXII Obert Internacional La Pobla de Lillet
Inapel·lable triomf de Josep Oms
Un sorprenent LLeonardo
eonardo V
aldés avança a set jugadors més
Valdés
Un cop més, La Pobla de Lillet va acollir entre els dies 1 i 9 d’agost
el torneig turístic per excel·lència de l’estiu, un open que, malgrat
ser la ventafocs del Circuit, compta amb una sèrie de fidels
adeptesque any rere any combinen la seva passió, amb una
exquisidaestada enmig de la natura. Josep Oms s'ha imposat, ja
des d'un bon principi.
XXII Obert Internacional
La Pobla de Lillet
· de l'1 al 9 d'agost de 2012
· categoria: C
· Participants: 86
· Guanyador: Josep Oms
· Àrbitre principal: Enio Bello

Alejandro Melchor

E

ncara que per raons pressupostàries va caldre reduir el
nombre d’invitacions,
aquest any, es va aconseguir una
representació extra d’algun titulat
que va venir pels seus propis mitjans. Així, la representació final va
venir donada per 3 GM, 3 MI, 3
MF, 1 MN i 1 MC, un bon nombre
de jugadors catalans, i de nou madrilenys, fins a aconseguir una xifra proporcional a la dels últims
anys d’una mica més de 85 jugadors, la qual cosa per a nosaltres
representa una bona quantitat. Tan
sols es va trobar a faltar un nombre més gran de jugadors aficionats, entre 2100 i 2300, que podien haver donat alguna sorpresa als
primers taulers com ha succeït diversos anys.

Podi del torneig, amb Leonardo Valdés, Josep Oms i Karen Movsziszian, d'esquerra a dreta.

6

El triomf merescut va correspondre a Josep Oms que va liderar
el torneig des del principi i fins i
tot quan va començar a enfrontarse a la resta de favorits. Va ser important el seu triomf sobre Movsziszian de la ronda cinc i les taules
de la vuitena contra el principal rival, Fernando Peralta, guanyador
de les últimes edicions. Va poder
fins i tot rematar la seva victòria
final després de malgastar una posició clarament guanyadora en la
ronda 7 contra Mellado. Encara
que va tenir un emparellament fàcil en l’última ronda, ja era virtual
guanyador i no va tenir mes que
referendar-la. En segon lloc, un
sorprenent Leonardo Valdés (Foment Martinenc) va mostrar un joc
molt sòlid, entaulant amb qui ha-

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

Oms, Josep
Figueres
Valdés, Leonardo
Foment M.
Movsziszian, Karen
ARM
Peralta, Fernando
ARG
Mellado, Joan
AND
Antolí, Joaquín M.
ESP
Ramiro, Juan L.
ESP
Aranda, Cristian
ESP
Alcaide, Aitor
EUS
Corrigüelas, Frederic Peona i Peó
fins a 86 jugadors.

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

via de fer-ho, i veient-se afavorit
de l’excessiu risc que en l’última
ronda va mostrar Movsziszian, a
qui va haver de vèncer per a així
destacar-se amb Oms en la classificació un punt per davant de tot la
resta de titulats. El jugador armeni, fidel al seu estil arriscat i combatiu va ocupar el tercer lloc dels
set jugadors que van acabar un
punt per darrere els dos primers,
mercè a certa fortuna amb el sistema de desempat. Fernando Peralta, principal favorit, va realitzar
massa taules, si bé totes les seves
partides van ser realment lluitades.
La resta de classificats, acords amb
la seva posició de rànquing inicial, si de cas tan sols Marc Capellades va jugar bastant fluix i va perdre bastants punts Elo. Invitat per
l’organització, ja que va jugar els
torneigs nacionals dels anys 50, el
MN Jaume Anguera va acusar un
regular score encara que li va permetre aconseguir el premi del seu
tram. El trofeu al millor veterà va
ser per al MC Fermín Tejero, tot i
que ell mateix no va estar d’acord
amb la seva actuació.
Com és tradicional, es va realitzar un cop més la representació
de l’escacs vivents, enguany una
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K
k

Capellades, M

Mellado, J
Defensa del Quatre Cavalls [C47]
1.e4 e5 2.¤f3 ¤f6 3.¤c3 ¤c6 4.d4
¥b4 5.d5 ¤e7 6.£d3 0–0 7.¥d2 d6
8.¥e2 ¤d7!? 9.a3 ¤c5 10.£e3?
¥xc3 11.¥xc3 f5 12.exf5 ¤xf5
13.£d2?? e4 14.¤d4 e3! 15.fxe3
¤e4–+ 16.£d3 £h4+ 17.g3 ¤fxg3
18.0–0–0 ¤xh1 19.¦g1 ¤hf2
20.¦xg7+? ¢h8 21.£c4 ¤xc3
22.£xc3 ¤e4 23.£xc7 ¦f1+
24.¥d1 ¦xd1+! 25.¢xd1 ¥g4+
26.¤e2 ¥xe2+ 27.¢xe2 £f2+
28.¢d3 ¤c5+ 29.¢c3 £xe3+
30.¢b4 £d4+ 0–1
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Sala de joc on es va disputar la competició.

llarga partida Fischer-Uhlmann, i
es va homenatjar el director del
torneig, Joan Barnola, per tota l’activitat que està realitzant des de fa
tant de temps. Les altres activitats
complementàries van ser les habituals: sessió de simultànies el dia
3 i la celebració de classes i torneig infantil a càrrec de Pep Melendres amb l’objectiu de promocionar els escacs entre els més petits.
Aquest clàssic estiuenc s’ha
consolidat al llarg dels anys entre
el prestigi i la popularitat gràcies
tant a a la predisposició de l’ajuntament (patrocinador del 60%)
com al compromís i implicació de
tots els col·laboradors per exercir
d’amfitrions dels participants. Per
a la JD del CE Lillet, encapçalada
per l’incombustible Josep Salvador
Casals, la cosa més gran és veure
els poblatans integrats dins el marc
dels escacs, ja que això significa
un futur de continuïtat.
Com a complement, vegem la
partida més tàctica del torneig.
Després d’una deficient preparació
del blanc, aquest es veu ràpidament
escombrat en sortir de l’obertura.
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XIV Open de Sants, Hostafrancs i La Bordeta
Una nova edició multitudinària
Grzegorz Gajewski s’imposa als desempats
L’Open de Sants, instal·lat com sempre a les Cotxeres de Sants, ha
arribat a la catorzena edició amb tots els ingredients que l’han fet
en els darrers anys un referent: una participació record a nivell
europeu, l’emoció fins l’últim moment i la sensació que es tracta
d’un motor del Circuit Català d’Oberts. Finalment, Grzegorz
Gajewski s'ha imposat en el play off de desempat. El torneig ha
donat un total de 10 normes internacionals.
XIV Open de Sants,
Hostafrancs i La Bordeta
· del 17 al 26 d'agost de 2012
· categoria: A sup.
· Participants: 594
· Guanyador: Grzegorz Gajewski
· Àrbitre principal: Enio Bello

Jordi Morcillo

E

nguany, la participació real
ha baixat aproximadament
un 10% respecte a l’edició
del 2011, que va suposar la fita més
alta de la història del torneig. No
obstant, els 594 jugadors segueixen sent la xifra més alta de la temporada a nivell europeu i una mostra, un cop més, de la fidelitat de
molts jugadors amb aquesta cita
anual. A més, el nombre de baixes
en la primera ronda ha disminuït
notablement, lluny de xifres properes a la cinquantena que es donaven fa pocs anys. Això parla
també de l’esforç de l’organització per assegurar la presència sobretot dels jugadors estrangers.
Entre els factors que poden haver frenat la presència de jugadors,
sobretot pel que fa als primers del

Podi del torneig de Sants, amb Grzegorz Gajewski, Aleksandr Rakhmanov i Emilio
Córdova, d'esquerra a dreta.

Classificació final grup A
1. Gajewski, Grzegorz
POL
2. Rakhmanov, Aleksandr
RUS
3. Córdova, Emilio
PER
4. Spraggett, Kevin
CAN
5. Shankland, Samuel L
USA
6. Alonso, Àlvar
SCC Sabadell
7. Narciso, Marc
Barberà
8. Pérez, Orelvis
Montcada
9. Nisipeanu, Liviu-Dieter
ROU
10. Cuartas, Jaime A.
COL
fins a 304 jugadors.
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Classificació final grup B
16
15
14
13
12
11
9,5
8,5
7,5
7,5

1. Perrusset, Barbara
FRA 8,5
2. Garcia, Daniel
Cerdanyola 8
3. Simonetto, Adriano
ITA 8
4. Torrents, Marc
Peona i Peó 8
5. Arnijas, Marc
Llinars V. 8
6. Hiel, Lino
BEL 8
7. Aprea, Daniele
ITA 7,5
8. Bernal, Alejandro
ESP 7,5
9. Costa, Jaume
Gran-Canov. 7,5
10. Migliorini, Matteo
ITA 7,5
fins a 290 jugadors.

Grup A: final four d’infart

La competició pel que fa al grup A
no va desentonar en cap moment.
Les deu rondes del torneig no van
tenir un clar dominador, i el favorit Nisipeanu va quedar fora de
combat a la penúltima ronda perdent amb el GM peruà Emilio Córdova. La darrera ronda no va proporcionar cap líder en solitari i cinc
jugadors van arribar amb els mateixos punts (8). Calia, doncs, disputar els desempats a ràpides, amb
una ronda prèvia que originaria una
final-four pura i dura. Ha estat sens
dubte la fase de desempats més
emocionant i decisiva dels darrers
anys.
El peruà Córdova va guanyar
la prèvia a Shankland (5è) i es va
colar a la final four, on esperaven
Gajewski, Spraggett i Rakhmanov,
ja classificats per millor desempat.
D’aquests, Gajewski i Rakhmanov

Trobareu més informació del torneig, així
com un àlbum de fotos, al Web
http://www.cotxeres.org/open/

Evolució de la participació en les 14 edicions. A partir de l'any 2005, inclòs, el torneig es
juga en dos grups.

van accedir a la final, en la qual va
imposar-se el GM polonès. Córdova guanyava la final pel “bronze”
a Spraggett i d’aquesta manera
quedava definit el podi del torneig.
Grup B: victòria de Barbara Perruset

Paral·lelament, i com a novetat respecte a les darreres edicions, el
grup B també disputava la seva
fase de desempats (també només
amb dret per als 8 primers). Joves
talents com Daniel Garcia Ramos
(PEC), Adriano Simonetto i Marc
Torrents (Peona i Peó) oferien molt
bones sensacions a pocs metres
dels titulats internacionals. En
aquest cas, però, les eliminatòries
només decidien el sost-campió del
torneig, ja que el títol havia quedat decidit en solitari aquell mateix matí a favor de la jove francesa Barbara Perruset. És la segona
victòria d’una jove jugadora al
grup B (després del triomf el 2010
de Gal·la Garcia-Castany), i curiosament la jugadora francesa va
perdre la primera partida encadenant després vuit victòries consecutives. Els citats, Garcia Ramos i
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Simonetto, completaven un podi
jove que demostra una de les raons de ser dels grups B dels oberts:
la promoció de nous talents.
El premi a la millor partida també es va desdoblar entre els dos
grups i cal dir que els dos premiats
van oferir un nivell espectacular.
Al grup A, curiosament va ser
Richard Guerrero el guanyador. El
Mestre Català jugava el torneig
després de molts anys sent part del
jurat d’aquest guardó. I al grup B,
el veterà jugador del Jake, José Fernando Saiz, va deixar una espectacular partida immortal digna de
mitjans del segle XIX.
Les altres cares de l’Open

L’edició de 2012 també serà recordada per la coincidència amb
l’onada de calor, a la qual molts
jugadors han atribuït una baixada
de rendiment. Per sort, l’aire condicionat pal·liava aquesta sensació
durant les partides, tot i que no
sempre a gust de tothom: alguns
jugadors el trobaven insuficient i
d’altres opinaven que feia massa
fred!
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rànquing, hi ha la proximitat amb
l’Olimpíada, que començava només dos dies després. El torneig de
Sants es presentava com una opció a mode de “stage” per als jugadors seleccionats, però alhora era
tal vegada una competició massa
dura per compatibilitzar-ho. Tot i
això, el cartell de favorits presentava algun nom il·lustre, com l’excampió europeu Liviu-Dieter Nisipeanu. Altres candidats al triomf
eren joves estrangers com
Rakhmanov, Gajewski, Córdova,
algun veterà com Spraggett i l’habitual “armada local” amb jugadors
com Narciso, Cuartas, Orelvis Pérez i Àlvar Alonso.
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La competició de San ts s'emmarca en la festa major del barri.

L’organització segueix encapçalada pel personal de Cotxeres de
Sants, per als quals no passen els
anys, almenys pel que a fa a l’esforç i cura dels detalls. L’experiència de catorze edicions és un
grau i deixa molt poc marge a la
improvisació. El mateix es pot dir
de l’equip arbitral, amb Enio Bello al capdavant, amb un seguici
d’auxiliars que cada any acumulen

més normes i títols internacionals.
Els clubs col·laboradors (Catalunya, la Cadena i Comtal) es van
encarregar del muntatge i d’algunes activitats paral·leles. Cal destacar que en la sessió de simultànies a l’estació de Sants, el MF
Alejandro Barbero va superar els
registres dels seus predecessors
imposant-se als 13 rivals que van
vendre cara la seva pell. Un mar-

Els gegants van presidir la competició en la sala principal de les Cotxeres.
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cador molt meritori tenint en
compte que alguns d’ells rondaven
els 2000 punts d’Elo català.
La Festa Major de Sants i
l’excel·lent ambient que envoltava el torneig van tornar a ser el teló
de fons d’un invent que fa 14 anys
que dura i que com a mínim tornarà el 2013 per seguir sent un referent que reuneixi tots els “estaments” dels escacs: titulats, aficionats i espectadors.

XXXIX Obert Internacional de Manresa

Fins a la novena i definitiva ronda no es va decantar el triomf de
l’escaquista murcià José Carlos Ibarra davant Hipòlit Asís, tot i la
derrota que va tenir a la 4a ronda davant de l'indi R. Laxman . La
competició, emmarcada en les festes locals, va millorar
sensiblement la inscripció respecte l'any passat.
XXXIX Obert
Internacional de Manresa
· 27 d'agost de 2012
· categoria: b
· Participants: 104
· Guanyador: J. Carlos Ibarra
· Àrbitre principal: Enio Bello

Redacció

E

l torneig es va disputar ahir
en el marc del Museu de la
Tècnica i va coronar com a
campió, després de nou rondes, el
GM murcià José Carlos Ibarra,
amb el segon lloc per a Hipòlit
Asís, jugador de l’Unió Gracienca
d’Escacs. Per part del Catalònia hi
va ser el president, Marcel Albets.
José Carlos Ibarra va finalitzar
l’Obert amb 7,5 punts, els mateixos que el jove Hipólito Asís (segon pel sistema Bucholz) qui, en
l’última ronda, només aconseguia
taules amb el GM georgià Levan
Aroshidze, el tercer classificat en
el torneig (7 punts). Quant a Ibarra, afrontava aquesta darrera ronda amb 6,5 punts i va assolir (amb
les peces blanques) un triomf sobre Orelvis Pérez, jugador cubà
però resident a l’estat espanyol.
Amb 7 punts es va classificar
en quart lloc el jugador armeni
Karen Movsziszian, el mateixos
sumats per Miguel Muñoz (CE

Juan Carlos Ibarra, vencedor a Manresa.

Terrassa). En desena posició, dins
el grup de jugadors que van finalitzar amb 6 punts acumulats, es va
trobar el que va ser primer jugador
local, Joan Mellado, el manresà
que pertany a les files del Colón
Sabadell.
Disputades les cinc primeres
rondes del torneig en la sessió del
matí, amb força expectació, qui
anava líder amb 5 punts, per tant
tot victòries, era el GM georgià
Classificació final
1. Ibarra, José Carlos
ESP
2. Asís, Hipòlit
Barcelona-Uga
3. Aroshidze, Levan
GEO
4. Movsziszian, Karen
ARM
5. Muñoz, Miguel
Terrassa
6. Burmakin, Vladimir
RUS
7. Laxman, R R
IND
8. Jiménez, Pedro A.
CUB
9. Pérez, Orelvis
Montcada
10. Mellado, Joan
Colon Sabadell
fins a 104 jugadors.
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7,5
7,5
7
7
7
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5

Levan Aroshide. La mateixa puntuació tenia el jugador indi R.R.
Laxman. Ambdós van ser capaços
d’obrir marge d’un punt amb els
immediats seguidors en la classificació. Amb 4 punts hi havia un
ampli grup de disset jugadors més,
entre els quals es trobaven el manresà Joan Mellado i l’armeni que
resideix en la capital del Bages,
Karen Movsziszian. La resta eren
Lázaro Lorenzo, José C. Ibarra,
Hipòlit Asís, Lluís Maria Perpinyà,
Orelvis Pérez, els indis R. Saptarshi i Somak Palik, els cubans Pedro A. Jiménez Fraga, Rolando Jiménez i Víctor Rodríguez Garcia,
els tres jugadors peruans Emilio
Córdova, Jonatan Cruz i Filemón
Cruz, el colombià David Arenas i
el rus Vladimir Burmakin.
Per al Catalònia, el club organitzador de l’esdeveniment, va ser
un dia rodó, amb una participació
elevada que va arribar fins als 115
jugadors, en una jornada dividida
en sessions de matí i tarda. En el
lliurament de premis hi van assistir els regidors de l’Ajuntament
manresà Miquel Davins (tinent
d’alcalde a més de responsable
d’àrea de Comarca, Habitatge i
Rehabilitació), i Joan Comas.
L’Obert Internacional manresà
es va iniciar en la dècada dels 70 i,
després de superar diferents etapes,
ha mantingut el seu històric prestigi.
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Ibarra s'imposa al Museu de la Tècnica

