FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Inici del Campionat de Catalunya d'edats
Dissabte, 5 de setembre, es va iniciar el Campionat de Catalunya d’edats individual. Enguany,
atesa la situació sanitaria no es va poder organitzar el Campionat en les seves dates habituals i
s’han habilitat del 5 al 10 de setembre per tal de poder fer-lo. A més, l’hotel oficial, amb les sales
de joc d’aquest torneig, és el Salou Park Resort, a la localitat de Salou, tot i que hi ha una segona
sala de joc a l’Hotel Playa Park, a 5 minuts de l’oficial.

El canvi de dates i la problemàtica de la Covid-19 ha fet que el número de participació hagi
disminuït, encara que el número total d'inscrits ha estat de 240 esportistes. És per això que les
categories sub-18 i sub-20 s'han ajuntat i poder tenir un número més alt d’inscrits per jugar 8
rondes, tot i que els trofeus es repartiran per a cada categoria.

La sala de les categories sub-8 i sub-10.
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Campions del Campionat de Catalunya
d'edats individual
Ja tenim campions de totes les categories del Campionat de Catalunya d’edats que va acabar a
Salou el dia 10 de setembre. La cloenda va ser ràpida i sense parlaments, ja que per la situació
sanitària no es poden fer les cloendes que feiem en edicions anteriors.

La categoria sub-10 se la va endur el jugador Guillem Jové (Ateneu Colon) després de guanyar
la darrera ronda i gràcies al desempat, ja que el Pau Manel Prada (Paretana) també va
aconseguir guanyar la seva partida, però va quedar segon de la classificació. Tots dos amb 6.5
punts, mentre que el tercer classificat va ser en Pol Jordana (Amposta) amb 6 punts, empatat
amb el jugador del Catalonia-Joviat, Hugo Uber. Aquest va derrotar a la darrera ronda al Xavier
Mompel (Tortosa), que havia anat líder durant tot el campionat.

La millor noia de la categoria va ser la Martina Lázaro (Sitges) amb 5 punts.

Premiats de la categoria sub-10

A la categoria sub-12, l’Alexander Domene (Salauris) va començar la ronda sent líder provisional
i després de la seva victòria davant del Raúl Marcos (Ateneu Colon) va proclamar-se campió amb
7.5 punts. El segon classificat, a un punt de distància, va ser el Daniel Salinas (Colon Sabadell
Chessy) que va fer taules amb l’Eric Iborra (Llinars), i aconseguint els 6 punts, va ser gràcies al
desempat que va quedar tercer. L’Albert Fernandez (Cerdanyola del Vallès) va quedar quart amb
la mateixa puntuació.
La Júlia Pinyol (Peona i peó) va quedar millor noia de la categoria amb 5 punts.
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Premiats de la categoria sub-12

El desempat va fer que el Roger Bernadó (Colon Sabadell Chessy) i el Serni Ribera (GEVA-CEA)
esperessin al sorteig d’aquest per saber qui quedaria campió. Finalment, es va decantar per al
jugador de l’Andorra, que va guanyar l’última partida a l’Arnau Parra (Llinars). El Roger Bernadó,
finalment va quedar segon, no va poder fer més que taules contra el Ruben Vinuesa (Ruy López),
i així aquest últim aconseguir la tercera posició de la categoria amb 6 punts. El Gerard Rodriguez
(Ateneu Colon), amb 6 punts, va quedar quart classificat.
L’Aramí Lobo (Llinars) va quedar millor noia.

Premiats de la categoria sub-14
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Tot i perdre la darrera ronda, el César Alcalá (Peona i peó), amb 6.5 punts, va quedar campió
dels sub-16 gràcies al desempat, ja que el Carles Martin (Pallejà) va derrotar-lo i va aconseguir
la segona posició. El Jan Travesset (Sant Andreu) i l’Àlex Ramon (Gramenet) van guanyar les
seves respectives partides aconseguint la tercera i quarta posició respectivament, amb 6 punts.
La millor noia de la categoria va ser l’Ainhoa Casares (Llinars).

Premiats de la categoria sub-16

Les categories sub-18 i sub-20, que tenien una participació baixa, es van ajuntar en un sol grup,
però els premis es mantenien per a cada una d’elles. Així doncs, el Víctor Álvarez (Foment
Martinenc) tot i quedar campió absolut, es va endur el premi de la seva categoria, la sub-18. El
segon classificat va ser el Marc Garcia (Molins de Rei), amb 5.5 punts, que va fer taules a la
darrera ronda amb el Víctor. El Guerau Masagué (Lleida) i el Josep Ma Ribera (GEVA-CEA), amb
els mateixos punts, van quedar tercer i quart respectivament.
La Joana Ros (Sant Boi) va quedar cinquena classificada de la general i millor noia.
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Premiats de la categoria sub-18
Pel que fa a la categoria sub-20, el Ferran Solé (Lleida) amb 6.5 punts, va quedar campió en
solitari. L’Albert Castillo (Vila Olímpica) va quedar segon a mig punt i va tancar el podi l’Oriol
Saguillo (Barcelona) amb 5.5 punts, gràcies a les taules amb l’Albert a l’última ronda.
La millor noia va ser la Marina Ponsa (Barberà).

Premiats de la categoria sub-20
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Enguany també es feia la classificació per equips per a la Copa Promoció i per al Trofeu Jordi
Puig. La Copa Promoció, de les categories sub-10 i sub-12, la va guanyar el club de l’Amposta
amb els integrants Pol Jordana, Alejandro Sánchez i Marta Serra. El segon classificat va ser el
Llinars amb l’Eric Iborra, el Daniel Romero i la Laura Toquero com a integrants. I tanca el podi
dels equips el tercer classificat, el Cerdanyola del Vallès amb l’Albert Fernández, el Ruben Gil i
l’Arnau Muntal.

Classificació Copa Promoció

El Trofeu Jordi Puig, de les categories restants, el va guanyar el Sant Andreu amb el Saul
Marabajan, l’Edgar Roca i el Jan Travesset, mentre que segon va ser el GEVA-CEA amb l’Àlex
Alcon, i els germans Josep Ma Ribera i Serni Ribera. El tercer classificat va ser el Foment
Martinenc amb els integrants Víctor Álvarez, Pau Salvador Moya i Sergi Riu.

Classificació Jordi Puig

S’ha fet una edició més del Campionat de Catalunya d’edats individual i la Federació Catalana
d’Escacs vol agrair a tots els participants, acompanyants i àrbitres la seva estada i col.laboració
perquè fos un campionat sense cap incidència destacada a nivell competitiu com a nivell sanitari.
Per altra banda, voldríem agrair també la predisposició del personal de l’Hotel Salou Park, perquè
en tot moment ens va ajudar en el que es requeria.
Agrair a tots l’esforç i ens veiem a la propera edició.

CLASSIFICACIONS FINALS
Àlbum de fotografies

Campions del Campionat de Catalunya d'edats
individual
Ja tenim campions de totes les categories del Campionat de Catalunya d’edats que va acabar a
Salou el dia 10 de setembre. La cloenda va ser ràpida i sense parlaments, ja que per la situació
sanitària no es poden fer les cloendes que feiem en edicions anteriors.
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La categoria sub-10 se la va endur el jugador Guillem Jové (Ateneu Colon) després de guanyar
la darrera ronda i gràcies al desempat, ja que el Pau Manel Prada (Paretana) també va

aconseguir guanyar la seva partida, però va quedar segon de la classificació. Tots dos amb 6.5
punts, mentre que el tercer classificat va ser en Pol Jordana (Amposta) amb 6 punts, empatat
amb el jugador del Catalonia-Joviat, Hugo Uber. Aquest va derrotar a la darrera ronda al Xavier
Mompel (Tortosa), que havia anat líder durant tot el campionat.

La millor noia de la categoria va ser la Martina Lázaro (Sitges) amb 5 punts.

Premiats de la categoria sub-10

Reportatge del Campionat de Catalunya
d'edats a UFECTV
Reportatge del Campionat de Catalunya d'edats que s'està cel·lebrant del 5 al 10 de setembre
a Salou. El trobareu a partir del minut 2:58.
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Guillem Torres, del Catalònia-Joviat, campió de
la categoria sub-8
El dia 7 de setembre ha acabat la categoria de sub-8 del Campionat de Catalunya d’edats on el
campió ha estat el jugador del Catalonia- Joviat, Guillem Torres, amb el total de punts, 8 de 8
possibles.

El Guillem Torres, del Catalonia-Joviat, campió de la categoria sub-8

Equips del Campionat Intergeneracional
veterans - fèmines
Ja tenim els equips tancats per al Campionat Intergeneracional Matx Veterans - Fèmines 2020
que es jugarà aquest diumenge, 4 d'octubre, a les 10:00 hores. El torneig serà per la plataforma
Lichess i serà Tipus Arena de 3 minuts + 2 segons d’increment per jugada sense opció a
Berserk. es jugarà durant 1:30 hores de joc. Guanyarà l’equip que puntuï més al finalitzar l’hora
i mitja de joc.
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L'enllaç al torneig per poder seguir-lo és lichess.org/tournament/vR4D5pk8

Els equips són de 10 particpants i estaran formats per:

Equip veterà

Elo

1 Pablo Mari, Alejandro

2401

2 Roig Grau, Jesus

2267

3 Marches Rios, Joan Manel

2216

4 Ramon Serrano, Francisco Javier

2192

5 Vilñas Racionero, Jose Claudio

2153

6 Villares Galiano, Jose

2116

7 Lopez Manzano, Antonio

2090

8 Rodriguez Vega, Blas

2087

9 Badosa Romanyo, Albert

1982

10 Caro Martinez, Ramon

1910

Equip fèmines

Elo

1 Matnadze, Ana

2481

2 Comellas Martos, Lídia

2228

3 Ros Alonso, Joana

2194

4 Marin Benito, Carla

2148

5 Lopez Atay, Diana Ruth

2074

6 Casares Bonals, Ainhoa

1986

7 Palau Barrufet, Vinyet

1926

8 Sierra Magrazo, Lídia

1811

9 Pinyol Llorà, Júlia

1780

10 Lázaro del Arco, Martina

1621

79

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

Els veterans guanyen a les fèmines.
Diumenge, 4 d’octubre, a les 10:00 del matí ha iniciat l’edició de
l’intergeneracional d’aquest any. Nou format per a nous temps: el torneig s’ha
jugat en format on-line de 3 minuts més 2 segons d’increment. S’ha mantingut la
confrontació entre dos equips, el de veterans i el de les fèmines i el número
d’integrants per equip, 10. L’equip dels veterans ha estat format per jugadors
amb més de 50 anys, que ja se’ls considera veterans segons el reglament de la
pròpia Federació. Les fèmines l’han format algunes campiones de Catalunya de
la seva categoria (de sub-10 a sub-18) i s’ha completat amb unes altres
jugadores decidides a guanyar el matx anual contra els veterans. Destacar que
el jugador més veterà ha estat el MI Alejandro Pablo i la més jove la Martina
Lázaro.

Els integrants dels dos equips, a dalt els veterans i a baix les jugadores.
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El C.E. Barberà, quart classificat al Campionat
d'Espanya de Primera Divisió
El Campionat d’Espanya de Primera Divisió 2020, que es va cel·lebrar a Padrón,
A Coruña, del 3 al 9 d’octubre de 2020.
El Club d’Escacs Barberà, representant català en el Campionat d'Espanya,
assoleix una excel·lent classificació per damunt de les expectatives.
Cal felicitar als integrants del equip, Dani Alsina, Jonathan Alonso, Cristian
Hernández, Benjamin Pérez, Erik Martínez, Yolanda Castillo i Inma Hernando.

Els equips integrants del Club Escacs Barberà al Campionat d'Espanya de
Primera Divisió.
A tots totes, gràcies pel vostre compromís i dedicació, un cop més entre els
millors, el nom de Barberà i del escacs catalans a portada del escacs.

Més informació: https://info64.org/team/ceclub-primera-division-2020
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Ja tenim campions del Campionat
Catalunya d'edats per equips

de

Finalitzat un any més el Campionat de Catalunya d’edats per equips que s’ha
celebrat a l’Hotel Evenia de la població de Lloret de Mar, entre els dies 10 i 12
d’octubre.
El torneig va acabar amb normalitat i sense incidències destacades. La cloenda
es va fer més tard del previst, ja que una partida decisiva per la classificació de
la categoria Sub-18 es va allargar més del compte. Aquest any la cloenda es va
dur a terme als jardins de l’hotel, amb molt d’espai, amb música i intentant no
allargar-la més de l’estrictament necessari. Es va cridar perquè pugessin a la
tarima els equips de posició de podi de cada categoria i, després, es va fer pujar
als millors taulers de cada categoria, començant per als més petits, els sub-8, i
acabant pels més grans, els sub-18. Recordem que els diplomes de millor tauler
de cada categoria es faran arribar via correu electrònic al seu club.

A la categoria sub-8, l’Amposta es va imposar amb 14 punts, després de guanyar
al Mollet per un 3 a 0 a l’última ronda. L’equip del Cerdanyola, amb 12 punts i el
Peona i peó amb 11.5 van quedar segon i tercer respectivament. Els millors
taulers d’aquesta categoria van ser el Gerard Tallada (Amposta) per al primer
tauler, el Jan Martinez (Cerdanyola) per al segon tauler i el Martí Ruiz (equip Mixt
A), per al tercer tauler.
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Millors taulers i equips campions de la categoria sub-8.
Els equips mixtes estaven formats per aquells esportistes que no podien fer equip
del seu club amb 3 o 4 integrants, depenent de la categoria, i entraven a una
bossa on es van crear aquests equips mixtes i donar l’opció a participar en aquest
campionat. A la següent categoria, la sub-10, dos d’aquests equips mixtes van
quedar primer i segon de la categoria. L’equip mixt B va ser campió amb 19.5
punts, seguit de l’equip mixt A amb 18 punts. L’equip mixt B va començar la
darrera ronda amb 3 punts d’avantatge i al ser puntuació olímpica, i el resultat de
2 a 2 contra l’equip mixt C, el va proclamar campió. El tercer equip per completar
el podi va ser l’Amposta amb 14 punts. Els millor taulers d’aquesta categoria van
ser, com a primer tauler, el Xavier Mompel (equip Mixt A) amb el 100% de les
partides, l’Oriol Najar (Catalonia-Joviat) com a millor segon tauler, l’Oriol Roure
(equip Mixt B) amb el també 100% de les partides com a millor tercer tauler,
Roman Arjona (Mixt C) com a millor quart i l’Anna Carbonell (Llinars) com a millor
reserva.
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Millors taulers i equips campions de la categoria sub-10.

Pel que fa a la categoria sub-12, l’Ateneu Colon, amb 16.5 punts, va aconseguir
el primer lloc després de fer el mateix resultat que el seu immediat perseguidor,
el Llinars, que va fer 15 punts. Tots dos van guanyar el seu matx per un resultat
de 2.5 a 1.5, però l’avantatge de punts que duia l’Ateneu Colon va fer que es
mantingués al primer lloc. Completa el podi, el Figueres, amb 14.5 punts. Els
premis com a millors taulers van ser per a: Eric Iborra (Llinars) pel primer tauler,
Pol Ortiz (Mixt A) pel segon tauler, Guillem Jové (Ateneu Colon) com a tercer
tauler i Víctor Garcia (Mixt C) com a quart tauler. El millor reserva va ser el
Guillem Villalba (Figures) amb el 100 % dels punts.
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Millors taulers i equips campions de la categoria sub-12.
A partir d’aquesta categoria, la puntuació canvia i passa a ser puntuació per a
matx. En aquest cas, a la categoria sub-14, el Llinars va ser campió gràcies a les
seves 5 victòries i un empat, mentre que el segon classificat, el Colon Sabadell
Chessy, va realitzar 4 victòries i 2 empats. El tercer classificat va ser el Llinars B.
Els premis per taulers van estar repartits entre els dos primers classificats, ja que
el primer i segon tauler van ser per a Roger Bernadó i Daniel Salinas, primer i
segon tauler del Colon Sabadell Chessy, mentre que el millor tercer tauler va ser
per a l’Arnau Sanchez (Llinars A). El quart tauler va ser de nou per a un integrant
del Colon Sabadell Chessy, l’Isaac Herman. El tauler reserva el va guanyar el
Pere Dominkovics (Granollers-Canovelles).
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Millors taulers i equips campions de la categoria sub-14.

L’equip del Sant Andreu A, de la categoria sub-16, va fer valdre el seu primer lloc
de rànquing i va guanyar la categoria. El segon classificat, el Peona i peó A, va
guanyar cinc matxs i va empatar un, igual que el Sant Andreu, però els resultats
dels matxos va fer que quedés campió el Sant Andreu. El Gerunda van completar
el podi. Els millors taulers van ser per a tot l’equip del Sant Andreu, el Jan
Travesset, l’Edgar Roca, l’Arnau González i el Saúl Marabajan com a primer,
segon, tercer i quart tauler respectivament. El tauler reserva el va guanyar
l’Ernest Juncosa (Peona i peó).
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Millors taulers i equips campions de la categoria sub-16.

A la categoria dels més grans, la sub-18, el podi el van aconseguir equips mixtes.
El campió va ser l’equip Mixt B amb cinc victòries i un empat, mentre que l’equip
A i C van fer els mateixos resultats, tres victòries, un empat i dues derrotes, però
els resultats particulars de cada matx van fer que l’equip A quedés segon a la
classificació final. Els millors taulers van ser per a Josep Ma Ribera (Mixt A) com
a primer tauler, el Nil Aullon (Vilafranca) com a segon tauler, la Neri Ruiz (Mixt
B) com a tercer tauler i el millor reserva el Roger Ayats (Vilafranca).
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Millors taulers i equips campions de la categoria sub-18.
Per acabar la crònica, la Federació vol agrair, en primer lloc a tots els participants
i acompanyants que han pogut dur a terme aquest Campionat, i també a l’Hotel
Evenia, per tot el tracte rebut i la seva col.laboració en tot moment, i a l’equip

arbitral, encapçalat per la Mireia Ramon, a la seva tasca evitant alineacions
indegudes en alguna ronda.
Esperem que en properes edicions la situació hagi millorat i puguem organitzar
aquests campionats de forma normal. Sortir-nos d’aquesta situació és cosa de
tots. Gràcies.

Classificacions

Àlbum de fotografies
Vídeos al Canal Youtube de la Federació Catalana d'Escacs
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Catalunya guanya amb comoditat els dos
matxos contra Navarra
Ja ha finalitzat els matxos contra la Comunitat de Navarra de les categories de
sub-8 a sub-12 i de sub-14 a sub-18. En tots dos matxos la selecció catalana ha
guanyat àmpliament.

Fotografies dels integrants de l'equip de sub-8 a sub-12.

Fotografies dels integrants de l'equip de sub-14 a sub-18.
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Magistral Internacional d'escacs de Barberà
del Vallès
El dia 28 de novembre es va jugar la darrera ronda del I Magistral de Barberà on
les opcions al títol, o al podi, estaven molt obertes. Krysa, Studer i Grigoryan,
amb 5 punts, encapçalaven el torneig.
La primera partida en acabar va ser la d'Oratovsky amb Peralta, taules després
de gairebé 3 hores de partida. Taules també a la taula 1 fent que Krysa acabi un
gran torneig amb 5,5 punts. Gran victòria de Daniel Alsina, la primera del torneig,
davant d'un Cheparinov que finalitza un torneig que ha estat una costa amunt
constant. Grigoryan aconsegueix unes taules davant Muñoz que semblava tenir
una millor posició, però no hi va fer la millor rematada per part de les negres i per
tant, repartiment del punt. L'última partida en finalitzar va ser la de Narciso enfront
de Studer, qui es jugava el torneig amb Krysa i Grigoryan. Després d'un final de
peons agònic es van signar les taules i d'aquesta manera va finalitzar el torneig.

Karen Grigoryan, campió del I Magistral Internacional d'escacs de Barberà del
Vallès
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El torneig emocionant fins l'última partida. Molt disputat, propi d'un màster d'alt
nivell. En el lliurament de premis, vàrem gaudir de l'agradable companyia del
nostre Alcalde, Sr. Xavier Garcés, el regidor d'Esports Joan Muñoz, i el Tècnic
d'esports, Jordi Ruiz. El Sr. Garcés va felicitar l'organització, als àrbitres i
participants i va desitjar la celebració amb normalitat l'open de 2021. El pòdium
v a ser format pel campió, l'armeni Karen Grigorian, sub-campió l'argentí Leandro
Krysa, i tercer classificat el suís Noel Studer. Un brillant setè lloc per al jugador
local Dani Alsina.
Volem agrair a tots ells la seva participació i felicitar-los.

Resultats: https://cutt.ly/Jhj3kFw
En el torneig online per aficionats que s’ha celebrat en les mateixes dates, del
20 al 28 de novembre, s’han repartit llibres i jocs d’escacs als guanyadors de
cada jornada. Els guanyadors han estat Eric Alves, Marti Torrent, David
Gómez, Marc Pera i Raul Tomay.
El no s'ha pogut fer l’homenatge dels i les protagonistes de les 42 edicions de
l’Open Internacional de Barberà del Vallès del 1979 al 2019. Esperem poder-ho
celebrar en la propera promoció que farem de l’Open 2021 en el primer
trimestre de 2021. Club d'Escacs Barberà

Avui es parlarà d'escacs femenins al programa
"Tot es Mou" de TV3

Avui 7 de desembre de 2020 a partir de les 16,30 hores, al programa "Tot es
mou" de TV3 es parlarà d'escacs en general i en particular dels escacs
femenins. Per part de la Federació, intervendrà la Secretaria General de la
Federació, Teresa Muñoz, i les jugadores Ainhoa Casares i Martina Lazaro del
Arco.
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LOGO SEGONA JORNADA ESCACS I DONA

XVIII Festival d'Escacs Memorial David
Garcia Ilundain online
Aquest diumenge, 6 de desembre, s’han jugat les semifinals i finals d’aquesta
edició especial del XVIII Memorial David Garcia Ilundain. Per motius més que
evidents, enguany aquest torneig no s’ha pogut disputar de manera presencial,
pel que el camp de joc ha estat la plataforma online lichess.
Aquestes semifinals i finals s’han jugat a un ritme de 3 minuts més 2 segons per
jugada, al millor de sis partides. En cas d’empat havien de seguir jugant, al mateix
ritme, per desempatar. Tots els jugadors estaven en una reunió de Zoom, per
controlar que no hi haguessin dubtes tècnics a la plataforma lichess i que els
enfrontaments es produïssin amb normalitat.
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Dividits en cinc categories, les semifinals d’avui eren les següents:
SUB-8
Tallada Serret, Gerard (Amposta) - Pérez Llauradó, Adrià (Tona-La Crema)
Villa Peiró, Joan (Peona I Peó) - Perez Vidal, Ian (Peona I Peó)
SUB-10
Ilinca Ilinca, Félix Antonio (Tortosa) - Mallorqui Llop, Marc (Gerunda)
Villa Tornero, Alex (Montornès) - Jove Albaigés, Guillem (Ateneu Colon)
SUB-12
Salinas Tomàs, Daniel (Colon Sabadell) - Muntal Corrales Arnau (Cerdanyola
Vallès)
Marcos Rodríguez, Raúl (Ateneu Colon) - Benseny Martínez Guerau (Lleida)
SUB-14
Moreno Oller, Víctor (Tres Peons) - Valle Luis , Leo (Gerunda)
Añó Pla, Gerard (Peó Vuit) - Bernadó López, Roger (Colon Sabadell)
SUB-20
Masagué Artero, Guerau (Lleida) - Cervello Navarro, Héctor (Colon Sabadell)
Martín Barceló, Carles (Pallejà) - Alcala Gonzalez, Cesar (Peona i Peó)
En la categoria Sub8 ja hem tingut les primeres sorpreses. El Gerard Tallada, de
l’Amposta, que va quedar primer ahir en la fase classificatòria, ha perdut contra
l’Adrià Pérez, del Tona-la Crema, quart ahir, per 4 a 3. Decisiva ha estat una
deixada de dama del Gerard, que li ha fet perdre el matx. En la segona semifinal,
l’Ian Pérez, del Peona i Peó, s’ha imposat per un contundent 4 a 0 al Joan Villa,
també del Peona i Peó.
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En Gerard Tallada (Amposta)

En la categoria Sub10, el jugador del Tortosa, Félix Ilinca, ha guanyat amb un
marcador de 4 a 1 al jugador del Gerunda, Marc Mallorquí. Per la seva part, l’Alex
Villa, del Montornès, també s’ha imposat en la segona semifinal a Guillem Jové,
de l’Ateneu Colon, per un resultat de 3,5 a 1,5. La final dels dos primers en la
fase classificatòria d’ahir està servida.
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Els jugadors Marc Mallorquí (Gerunda) i en Guillem Jové (Ateneu Colon)
En la categoria Sub12 les coses han estat molt més difícils per als guanyadors
d’ahir. En el primer matx, el Daniel Salinas, del Colon Sabadell Chessy, ha
guanyat per un ajustat 3,5 a 2,5 a Arnau Muntal, del Cerdanyola Vallès. Per la
seva part, el Raúl Marcos, de l’Ateneu Colon, segon classificat ahir, ha acabat
perdent en els desempats per 4 a 5, davant del Guerau Benseny, del Clus Escacs
Lleida.

Daniel Salinas (Colon sabadell Chessy)
En la categoria Sub14 el Victor Moreno, dels Tres Peons, ha guanyat contra el
Leo Valle, del Gerunda, per 4 punts a 2. Per la seva part, en el segon matx de
semifinals, el Roger Bernadó, del Colon Sabadell Chessy, ha guanyat per un
ajustat 3,5 a 2,5 al Gerard Añó, del Peó Vuit. La final Victor Moreno contra Roger
Bernadó promet ser molt disputada.
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Gerard añó (Peó vuit)
En la categoria Sub20, el Guerau Masagué, del Club Escacs Lleida, s’ha imposat
per un contundent 4 a 0 contra l’Héctor Cervelló, del Colon Sabadell Chessy.
Més difícil ha estat la segona semifinal, entre el Carles Martín, del Pallejà, i el
César Alcalá, del Peona i Peó. Tot i la igualtat teòrica, el Carles ha guanyat per
un convincent 4 a 1. Aquesta final també promet ser molt interessant.

Sense gaire temps per descansar, els jugadors han reiniciat els nous matxos,
que són la final i la lluita pel tercer i quart lloc. Els emparellaments han quedat de
la següent manera:

SUB-8
Pérez Llauradó, Adrià (Tona-La Crema) - Perez Vidal, Ian (Peona I Peó)
Tallada Serret, Gerard (Amposta) - Villa Peiró, Joan (Peona I Peó)
SUB-10
Ilinca Ilinca, Félix Antonio (Tortosa) - Villa Tornero, Alex (Montornès)
Jove Albaigés, Guillem (Ateneu Colon) - Mallorqui Llop, Marc (Gerunda)
SUB-12
Salinas Tomàs, Daniel (Colon Sabadell) - Benseny Martínez Guerau (Lleida)
Marcos Rodríguez, Raúl (Ateneu Colon) - Muntal Corrales Arnau (Cerdanyola
Vallès)
SUB-14
Moreno Oller, Víctor (Tres Peons) - Bernadó López, Roger (Colon Sabadell)
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Añó Pla, Gerard (Pó Vuit) - Valle Luis , Leo (Gerunda)
SUB-20
Masagué Artero, Guerau (Lleida) - Martín Barceló, Carles (Pallejà)
Alcala Gonzalez, Cesar (Peona i Peó) - Cervello Navarro, Héctor (Colon Sabadell)
En la categoria Sub8, l’Adrià Pérez no ha donat cap opció a l'Ian Pérez i s’ha
imposat per un contundent 4 a 0. Un resultat sorprenent al tractar-se de la final.
En el matx pel tercer i quart lloc, el Gerard tallada s’ha imposat per 4 a 1 contra
el Joan Villa.

D'esquerra a dreta: Adrià Perez i Ian Perez
En la categoria Sub10, semblava que el matx entre Félix Ilinca i l’Alex Villa seria
molt ajustat, però l’Alex s’ha imposat per un convincent 3,5 a 0,5, demostrant que
segueix manant en la seva categoria d’edat. En l’altre matx pel tercer i quart lloc,
tampoc hi ha hagut gaire emoció, ja que el Guillem Jove no ha donat opcions al
seu rival, el Marc Mallorquí, al guanyar-lo per un contundent 4 a 0.
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El campió de sub-10, l'Àlex Villa (Montornès)
En la categoria Sub12 tampoc hi ha hagut l’emoció esperada. El Daniel Salinas,
que ahir va guanyar amb comoditat la fase prèvia, s’ha imposat al Guerau
Benseny, per un contundent 3,5 a 0,5, sense donar gaires opcions. En la lluita
pel tercer i quart lloc, tampoc hi ha hagut molta emoció, perquè el Raúl Marcos
s’ha imposat per 4 a 1 a l’Arnau Muntal.
En la categoria Sub14 el Roger Bernadó ha guanyat per 4 a 2 al Victor Moreno.
Ha estat un matx disputat i entretingut.

El Roger Bernadó (Colon sabadell Chessy)
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En la categoria Sub20, el matx entre el Guerau Masagué i el Carles Martín ha
estat molt emocionant, podent guanyar els dos el torneig. Al final, s’ha imposat
el Guerau per un ajustat 3,5 a 2,5. En la lluita pel tercer i quart lloc, la victòria ha
estat més clara a favor del César Alcalá, que s’ha emportat la tercera plaça per
un contundent 3,5 a 0,5.
Recordem que aquest Memorial David García Ilundain premia als cinc primers
jugadors de cada categoria, que han estat els següents, per categories:
Pel que fa a la classificació per equips, queda així per a cada categoria:
Sub8
1r
2n
3r

AMPOSTA C.E.
ATENEU COLON C.E.
GRANOLLERS-CANOVELLES
VILAFRANCA C.E.

Sub10
1r
2n
3r

AMPOSTA C.E.
GERUNDA, C.E.
GRANOLLERS-CANOVELLES

Sub12
1r
2n
3r

LLINARS, CLUB D'ESCACS
ATENEU COLON C.E.
COLON SABADELL CHESSY

Sub14
1r
2n
3r

LLINARS, CLUB D'ESCACS
PARETANA D'ESCACS,
ASSOCIACIO
GRANOLLERS-CANOVELLES

Sub20
1r
2n
3r

PEONA I PEO, C.E.
SANT ANDREU C.E.
LLEIDA C.E.
99

FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

25è Magistral Ciutat de Barcelona
Karen Grigoryan campió del 25è Magistral Ciutat de Barcelona
El jugador armeni, Karen Grigoryan, campió del 25è Magistral Ciutat de
Barcelona amb 8 punts. Els jugadors catalans, en Marc Narciso i l'Àlvar Alonso,
amb 6.5 punts, han completat el podi com a segon i tercer classificat
respectivament.

El podi del 25è Magistral Ciutat de Barcelona. D'esquerra a dreta, Àlvar Alonso,
Karen Grigoryan i Marc Narciso.
Classificació final
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El GM José González guanyador
Memorial Garcia Ilundain obert 2020

del

El dimarts festiu 8 de desembre es va disputar l’edició de l’any 2020, el Torneig
Memorial David Garcia Ilundain Obert, organitzat per la Federació Catalana d’Escacs i
patrocinat per l’Ajuntament de Barcelona.

La inscripció va ser superior a la dels darrers anys amb un total de 100
participants amb una dotzena de jugadors titulats, un GM, tres MI, tres MF i la
resta de titulats MC.

Atesa la situació de pandèmia, la competició es va disputar en modalitat online,
amb partides llampec, torneig tipus Arena de 3 minuts + 2 segons d’increment
per jugada sense opció a Berserk, durant 2:30 hores de joc, a la plataforma
Lichess.
Els participants també s’hi havien de connectar a la plataforma zoom per tenir
una presència visual.
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Els esportistes premiats van ser els següents:
Classificació General:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

José Gonzalez Garcia (Colon Sabadell Chessy) GM
Robert Alomà Vidal (GEVA-CEA) MI
Daniel Garcia Ramos (Colon Sabadell Chessy) MF
David Ayza León (Agustí) MC
Juan Antonio Villar Reymundo (Platja d’Aro) MC
Adrian Jimenez Ruano (Barcelona) MC
Luis Rojas Keim (Granollers-Canovelles) MI
Guillem Baches Garcia (Salauris) MI
Carles Martin Barceló (Pallejà)
Leo Valle Luis (Geruna)
Michael Rahal (Sant Cugat) MI
Cristian Fernandez Diaz (Mollet) MF
Francesc Parramon Ros (Gerunda)
Guerau Masagué Artero (Lleida) MF
Nicolás Jimenez Muñoz (Peona i Peó)

Premis especials:
Millor sub-14 Leo Valle Luis (Gerunda)
Millor Veterà Blas Rodriguez Vega (Catalunya)
Millor tram 2000-2200 Victor Moreno Ollé (Tres Peons)
Millor 1800-1999 Rafel Bru Gibert (Ateneu Colon)
Millor tram menys 1800 Daniel Orellana Romero (Pallejà)

Consulta la classificació final: https://lichess.org/tournament/YqNgslKo
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Jornada
femenins

formativa

oberta

d'escacs

Més informació: Circular CAT 34/2020 Jornada formativa oberta d'escacs
femenins
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Les II Jornades d'escacs i dona al "Tot gira" de
Catalunya Ràdio
Cap al mínut 47:00 del programa de ràdio "Tot gira" de Catalunya ràdio d'ahir diumenge, 13 de
desembre, van comentar les II Jornades d'escacs i dona que es van organitzar.

II Jornada "Escacs i dona"
Ahir, diumenge 13 de desembre de 2020, es va celebrar la II Jornada ‘Escacs i Dona’ que
organitza la Federació Catalana d’Escacs.
Les activitats es van realitzar a Sitges dins del Sunway Sitges International Chess Festival.
Ahir es va celebrar la II Jornada ‘Escacs i Dona’ dins d’un marc immillorable com són les
instal·lacions del Sunway Sitges International Chess Festival, uns dels tornejos amb més prestigi
i encant del panorama nacional i internacional. Gairebé 30 noies i dones, per temes d’aforament
a causa de la COVID es van haver de tancar inscripcions, van poder gaudir d’un munt d’activitats
que estaven previstes. Els acompanyants de totes elles tenien l’accés limitat per qüestions
sanitàries, però molts d’ells van poder gaudir del passeig i platges de Sitges, ja que el dia
acompanyava.
La primera de les activitats era jugar unes simultànies que es van disputar a la terrassa de
l’Hotel Sunway. Es van fer dos grups per sorteig. Un d’ells va jugar amb la GM Antoaneta
Stefanova,

Campiona del Món 2004-2006, i l’altre grup amb la WFM Gal.la Garcia-Castany, Campiona de
Catalunya i Espanya.

A l'esquerra la GM Antoaneta Stefanova i a la dreta la WFM Gal·la Garcia-Castany.
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Campionat del Món On-line d'edats de
sub-10 a sub-18
El dimecres, 9 de desembre, va finalitzar la participació dels nostres representants en el
Campionat del Món On-line d'edats. Per part de la Federació Catalana hi participaven 4
esportistes catalans, l’Isaac Hermán (Sub-10 del Colon Sabadell Chessy), l’Àlex Villa (Sub-10 del
C.E. Montornès), l’Aramí Lobo (Sub-14 del C.E. Llinars) i la Joana Ros (Sub-18 del C.E. Sant
Boi).

Els participants del Campionat del Món On-line d'edats, l'Álex Villa, l'Isaac Hernan, Aramí Lobo
i Joana Ros.

Premiats del Campionat de Girona per Equips
Edats Online Nadal - 28 equips i 130 esportistes
inscrits 2020
Era la primera vegada que des de la Territorial de Girona organitzàvem un torneig
per equips online i s’ha fet amb un èxit de participació com de funcionament i de
joc. Finalment han estat 28 equips completat per a 130 esportistes d’edats des
de sub-8 fins a sub-16, repartits en vuit equips de la Territorial gironina: Gerunda,
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Figueres, Fornells, Olot, Santa Eugènia, Lloret, Montgrí i Hostalric. Aquestes
dades han excedit de llarg les expectatives ja que el torneig estava pensat per

fer grup únic i per aquestes circumstàncies i per la limitació a 10 equips que posa
el Lichess han fet que finalment s’hagi fet tornejos paral·lels separats per
categories. Recordem que el desembre del 2019 es va jugar la primera Minicopa
de Girona també desbordant les expectatives amb 35 equips i 150 esportistes.

Parlant d'escacs a la ràdio arran de l'èxit
de "Gambit de dama"

Entrevista al Cap d'àrea de màrqueting i comunicació amb rang de
vicepresident de la Federació Catalana d'Escacs, en Ramón Caro. Us animem
a escoltar-ho.
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Botiga en línia de la Federació Catalana
d'Escacs

Presentem la botiga de la Federació Catalana d'Escacs on podreu comprar roba
esportiva i mascaretes de diferents colors de la Federació Catalana d'Escacs.
Els que ho desitgin podran entrar al següent enllaç i fer la comanda.

ENLLAÇ A LA BOTIGA EN LINIA
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VII Festival Internacional d’Escacs Sunway
Sitges
Ahir, dia 23 de desembre, va tenir lloc la cloenda de la setena edició d’aquest
festival, que ha acollit a mes de 230 inscrits que (des del 12 i fins el dia 23 de
desembre de 2020) han competit en les excel·lents dependències l’hotel
Sunway Playa Golf, de la nostra Vila.
Aquesta edició, tot i els problemes de l’actual pandèmia, ha estat de nou
presencial amb un rigorós protocol anti-Covid.

El Leo Gardner, a l'esquerra, i la Martina Lázaro, a la dreta, participants del
torneig i membres del Sitges Prado, amb el Director de l'Hotel Sunway Playa
Golf & Spa.
Pels motius abans esmentats, ha suposat un descens amb les inscripcions, no
així amb la qualitat dels participants vinguts de tot el món. Gairebé 30 Grans
Mestres encapçalats pel prestigiós jugador ucraïnès Anton Korobov (amb quasi
2700 punts elo) d’entre un total de mes de 70 titulats, així ho certifiquen.
La competició principal, l’open, ha finalitzat amb la victòria del jugador 2 del
rànquing, el GM búlgar Ivan Cheparinov amb 8 punts de 10 possibles. La resta
de llocs d’honor van sortir d’un emocionant play off final i van ser pels també GM
Jules Moussard (França) i l’espanyol Jaime Santos, ambdós a mig punt per sota
del campió.
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En el grup B el podi va ser per a tres jugadors amb bandera espanyola: 1er
Alexander Domene (8,5 punts / 10 rondes), 2on Arnau Parra (8 punts / 10) i 3er
Josep Viñas (7,5 punts / 10).
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