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REG \.j~MENTS

Per a l'organitzaclo Ü
lor eigs per Sistema Suís
Per a títols internacionals
de la EID

Més de 600 Oficines al seu servei.
CAiXA DE PENSiONS

"la Caixa"

Com ja anticipàvem a les noticies d'última hora del número anterior, des del 75 de juny ja tenim nous estatuts per a governar eficaçment els escacs catalans .
Amb ells es supera una etapa que s'ha caracteritzat, sobretot,
per la manca de participació popular en aquest govern, excessivament jerarquitzat i amb una concentració de poder que feia rígida
l'estructura escaquista, sense possibilitat d'èsser controlada.
Els nous estatuts tenen la pretensió de dinamitzar la societat escaquista catalana, massa somorta, probablement pels conoicionants
d'aquella situació que no atreia voluntats. El motiu principal d'aquests
estatuts és interessar aquesta societat que prengui iniciatives en les
diferents tasques que es suggereixen, les quals s'espera han de
donar nova vida i nova saba als nostres escacs.
Cal fixar-se en els nous conceptes que s'han introdUlt a la vida
escaquista catalana per omplir-la de contingut , com són ara :
-

-

d'antuvi una afirmació de catalanitat que correspon al medi o'influència al qual es dirigeixen;
la definició dels membres que componen la Federació, que no són
solament els clubs ;
proposen una participació més activa dels elements constitutius
dels òrgans oe govern instigant que es serveixin de membres collaboradors aliens però estretament vinculats ;
un control absolut de baix a aalt donant tota la sobirania que correspon a l'Assemblea General de Clubs;
l'existència oficialitzada aels Organismes Integrats , que són tantes
altres propostes d'acció;
el principi de flexibilitat en la aistribució geogràfica atenent criteris de funcionalitat per part de Regions Escaquistes amb delegació de poder;
el reconeixement explicit ael · Butlleti d'Escacs · i oe /ïnstitut d'Escacs de Catalunya, que ja han acreditat la seva viabilitat;
l'assumpció de la funció del .Butlleti d'Escacs . com a mitjà informatiu dels nostres escaquistes;
la igualtat de dret de totes les categories sense cap mena de
discriminació per aquest motiu;
la concreció dels drets i deures de tots els membres de la Federació en un sentit ampli i alhora responsable ;
una estructuració oescentralitzada ae treball mitjançant Comissions amb objectius especifics;
l'establiment d'una /inia de fons o filosófica per part de la Junta
Directiva, i d'una /inia de treball a càrrec del Consell Executiu i de
les esmentades Comissions.

Ara només cal que l'Assemblea, és a dir, els clubs que la formen
i les persones que els representen - i tots aquells que tinguin inquietud i interès a participar en tasques concretes-, responguin a aquest
sentit democràtic i progressista dels nous estatuts que s' han aprovat
amb l'aquiescència de tothom després o'haver superat una colla de
tràmits i de consultes en què tothom ha estat cridat i, per tant , havent
tingut la oportunitat de intervenir.
Insistim en la necessitat que des d'ara hi hagi una estreta participació en la comesa fede ra tiva, que . Federació . ho som tots els que
estem afiliats a la F.CE. sigui a titol individual o col·lectiu . Tots plegats
som necessaris tant li fa que s'estigui en els òrgans de govern, ja
col'laborant-hi dire ctament , o senzillament fent tasca escaquista àdhuc
anònima, per a la comunitat.
Aquests estatuts han pretès escombrar teranyines i incitar a prendre part activa a tothom que vulgui contribuir al redreçament dels
escacs catalans. Convé , però, que aquestes teranyines s'esbandeixin
amb l'aplicació pràctica dels estatuts que es preconitzen com a eina
de progrés que són, o almenys es deixi pas als que estan disposats
a fer-ne un instrument positiu i que solen ser els més em prenedors.
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L'OPINiÓ
DEL LECTOR
Sr. Jordi PUIg
Director de
"" BUTLLETI O"ESCACS ""
Dlstlnguido amigo:
Le agradezco infln ito su suma delccadeza en contestarme
en castellano pueslo que fue
en esta lengua que le escnbl, pero desearia que Vd. tu·
viera la amablhdad de con
testarme, cuando la ocaslón
se presente . en lengua catalana . Para Vd. sera mas grato. para mi tamb len.
Es el mètodo que en olras
epocas leJanas pero Jamas
olvidadas empleaba en ml es ·
tanCla en el BaiX Empordà y
que me dlo muchos y buenos
resulta dos morales.
Leo atentamente la revista
• Butil et i d'Escacs-, especlal mente con sumo mteres los
articulos y edltonales donde
con un arte eJemplar expo nen Vds. la neceSldad de que
partlendo del aJedrez el noble juego ayude a que Catalunya recobre su personahdad mllenaria, hlstónca e tdlOmatlca. y que esta tarea es
pnmordtal e mdispensable para fOrjar esa gran Federa cl6n
nacional -hay que lIamar un
gato, un gato-- que 40 años
de un pasado próxlmo y seguramente no muerto aun, han
hecho que la Lengua Catala na no ocupe todavia en 10dos los órdenes el Jugar que
ha sido y sera el suyo
La muerte de una lengua
es la muerte de una naclón
Y la debihdad de las naclones que forman un Estado
equlvale a la decadencla del
poder central ajedrecistlco
politlco y cultural.
Admiro. pues. en la revls '
ta. un arte en la exposlcl6n
de las tdeas , en el desarroIlo de las teoria s y en la presentación de aqueltas, algo
de lo que carecen las olras
revlstas que reclbo. ¡Tlenen
Vds . una buena dialèctica!

AJedrez y cultura unldos a
la re cuperaclón lenta e Inexo·
rabie de la prestigiosa perso ·
nalldad del pueblo catalan es
algo dlficll y que no pueden
reallzar mas que hombres que
ven mas leJos que los mas
lejanos honzontes perdi dos
en lontananza.
Muchos abrazos,

LU IS I OSE ARCON LLATA S
e/erval (Francla )

BUTLLETI O"ESCACS
Barcelona-lO
A la pagina 37 del Butlletl
del novembre passat, lIegel
xo una noticia respecte al
JOc d'escacs model .. catala
Per SI els es d'mlerès fel
un recompte dels JOcs eXls ,
tents actualment de l'esmenlat model, jo en tinc un, adqUint l'any 1932 o 1933 per
la .. Penya d'Escacs Mollet. I
guanyat per ml en un campionat local.
Molt cordIalment els sa
luda,

IOSEP ALMEDA FIGOLS
Barcelona
BUTLLETI O"ESCACS
Benvolgut Sr Jord, PUIg
MItjançant la present II comunico et meu deS ig d'esser
subscnptor del .. Butlletl d·Es·
cacs.. que vostè tan digna ment dlngelx
Des d'ara II diC que reno·
VI cada any la meva subc
cnpClO sempre que no I t
ordres expresses en senl I
contran
AprofIto l'avlnentesa per a
felICItar-lo de tot Cor per la
Important tasca que esta desenvolupant envers els eSC,H's
I Catalunya
CordIalment seu ,

GUILLEM BURS EI
R'udellots de la Se/vEl

XXXVIII CAMPIONAT DE CATALUNYA PER EQUIPS
Temporada 1980/81
1.0 Divisió

Ordre del sorteig

OLOT - U.G.A.
SEAT - BARCELONA

1. BARCINONA; 2. FOMENT
MARTINENC ; 3. CONGRES ;
4. TERRASSA ; 5. LA LIRA ; 6.
VI LAFRANCA ; 7. OLOT ; 8.
SEAT ; 9. BARCELONA ; 10
U.G.A. ; 11. VULCA; 12. ES ·
PANYOL.

6. 0 ronda· 23 nov. (ó 4 gener)"

7. 0 ronda - 30 nov. (ó 11 gener)"

1. 0 ronda· 19 octubre

TERRASSA-ESPANYOL
LA LIRA - CONGRES
VILAFRANCA - FOMENT M .
OLOT - BARCINONA
SEAT-VU LCA
BARCELONA - U.G.A.

2. 0 ronda - 26 octubre
ESPANYOL - OLOT
SEAT - VILAFRANCA
BARCELONA - LA LIRA
U.G.A. - TERRASSA
VULCA - CONGRES
BARCINO NA - FOMENT M.
3. 0 ronda - 2 novembre
FOMENT M. - ESPANYOL
CONGRES - BARCINONA
TERRASSA - VULCA
LA LIRA - U.G.A.
VILAFRANCA· BARCELONA
OLOT -SEAT
4. ronda - 9 novembre
0

ESPANYOL-SEAT
BARCELONA - OLOT
U.G.A. - VILAFRANCA
VU LCA - LA LIRA
BARCINONA - TERRASSA
FOMENT M. - CONGRES
5. 0 ronda - 16 novembre
CONGRES - ESPANYOL
TERRASSA - FOMENT M.
LA LIRA - BARCINONA
VILAFRANCA - VULCA

Model especialment
dissenyat per a
jugar escacs

ESPANYOL-BARCELONA
U.G.A. - SEAT
VULCA - OLOT
BARCINONA - VILAFRANCA
FOMENT M. - LA LIRA
CONGRES - TERRASSA

Quadre de rondes

BARCINONA . ESPANYOL
FOMENT M. - VULCA
CONGRES - U.G.A.
TERRASSA - BARCELONA
LA LIRA-SEAT
V ILAFRANCA - OLOT

TAULA D'ESCACS

8. 0 ronda - 7 des. (ó 18 gener)"
ESPANYOL - U.G.A.
VULCA - BARCELONA
BARCINOr-lA - SEAT
FOMENT M. - OLOT
CONGRES - VILAFRANCA
TERRASSA - LA LIRA
9. ronda - 14 desembre

Caracteristiques principals:

0

LA LIRA - ESPANYOL
VILAFRANCA - TERRASSA
OLOT - CONGRES
SEAT - FOMENT M.
BARCELONA - BARCINONA
U.G.A. - VULCA
10.0 ronda - 21 desembre
ESPANYOL - VU LCA
BARCINONA· U.G.A.
FOMENT M . . BARCELONA
CONGRES - SEAT
TERRASSA - OLOT
LA LIRA - VILAFRANCA

-

Mides exteriors : 80 x 70 cm .
Tauler de com peti ció oficial.
Sobretaula de fòrmica d'una sola peça .
Regruix en fusta de faig de Iugoslàvia .
Protecció amb vernís de resina (rentable)
Espai suficient per a la col.Jocació del
rellotge i la planella .
(Sense le s peces d·escacs).

Per la qualitat del seu disseny i materials
emprats en la seva fabricació és una taula

de gran resistència i durada molt apropiada
per a: clubs d'escacs , entitats esportives ,
societats recreatives, col.legis. grups

d'empresa , entitats culturals, etc.

11 .0 ronda - 28 desembre
VI LAFRANCA - ESPANYOL
OLOT - LA LIRA
SEAT - TERRASSA
BARCELONA - CONGRES
U.G.A. - FOMENT M.
VULCA - BARCINONA

D'acord 8mb el reg lament d'aquest campionat . i degut a
rOllmp/ada , es possIble que s'hagi d ·alterar l'ordre de
les rondes S 'avisarà oportunament (F CE )

CRESYL -

EBENISTERIA

Mon istrol , 11-14 - Tel. (93) 2572975
BARCELONA-12
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ESPECIALlDAD EN
PUBLlCACIONES Y MATERIAL DE AJ EDREZ
NACION ALES Y EXTRA N.lEROS

AJEDREZ
Cas~nova,

ALGUNOS TlTULOS DE INTERES

Olcclonario de ajedrez
Golombek
La reglamentación del ajedrez
Tratada elemental - Aguilera
AJedrez elemental - Panov
Los principios del ajedrez . Dr. Aey Ardid
Ajedrez y comunismo - Pachman
Errores tiplcos - Persits y Boronkov .
PSicologia del jugador de ajedrez - Fine.
PS icologia en ajedrez - Krogius.
El sentida común en ajedrez - Lasker
Como piensan los grandes maestros - P. Schmidt.
50 grandes partidas del aJed rez moderna - Golombek
200 Pa rt ldas Abler1as
Sranstein
Ajedrez de entrenamiento - Koblenz
Mi estilo en ajedrez - Keres .
Ajedrez de Alekhine - Alekhifie
Mis mejores partidas (Alekh ine) , 1908-23 - Ganzo.
Capablanca - Panov
Alekhine - Kotov
Bobby Fischer - P. Moran .
Plense como un gran Maestro - Kotov
Anatoly Karpov - A . Martin
Partidas selectas - Thai y Karpov .
Ajedrez lógico - Chernev .
Practica del ajedrez magistral (Match Botvinlk-Tahl.
1960) - Thai
Campeones y Campeonatos de España 1902- 1973 P. Morim
500 celadas y comblnaciones en la apertura . R.
Aguilera
El espintu de la apertura - Agullera
Teoria del medlo ¡uego - Ganzo
Tactica del medi o juego - Bondarevsky .
Comblnaclones en el media Juego - Romanovsky.
La estructura de peones centrales - Perslts
Hlctica moderna en ajedrez - Tomo I - Pachman ,
Tactlca moderna en ajedrez - Tomo 11 - Pachman
El laboratorio del ajedrecista - Suetin
Ataques directos al Rey - Bonda revsky .
Ataques sobre el enroque - Crusl More
Jaque Mate - Ruvhter
El arte del sacrifici o en ajedrez - Spielman .
Teoria de flnales de torre - Lowenflsch y Smyslov.
Flnales de peones - Maize[is '
Finales de alfi l y caballo - Averbach
Las pequeñas ventajas en el final - Pomar
Finales artisticos razonados - M ugnos
Fina les de ajedrez - (Teoria y practica) Tomos I y 11
Dr. Rey Ardid cada uno .
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27, 3.°, 2.° Teléfono 3232 190 BARCELONA- lI

GRAN OFERTA ESPECIAL PRE-TEMPORADA
1980-81
2.100,325,100,150,250,275,200,200,175,200,200,-

RELO.JES ALEMANES
BHB - EXTRA A
• 2.975 Pesetas !
STOCK LlMITADO, NO DESPERDICIE ESTA
OPORTUNIDAD, PASE POR NUESTRAS
OFICINAS Y LE INFORMAREMOS

365,275,- '
.- - - - - - - - - - -- - - - - - - - --1
225,375,ANALlZAMOS SUS PARTIDAS
650,375,- Comentarios a cargo de nuestros co laboradores
275 ,José Lu is Fernandez (Maestro de la F.I.O.E" dos
325,veces subcam pe ón nacional, dos normas de Maes275,tro
Internacional) y Francisco Javier Ochoa (Maes350,tro Internacional).
325,550,Tarifas:
675,375.-

1 partida comentad a

2 partidas comentadas

500,800,-

ptas ,
ptas.

ptas .

375,-

3 partid as co mentada s

1.000, -

375,275 ,250,-

Mas de 3

a 325,- ptas. ciu .

175,-

250,175,325,325,225,275,275 ,200,200,255,300,274 ,250,300,250,-

Idem pa ra finales y combinaciones o analisis de
posiciones.
El epi logo de toda partida comentada llevara consigo una serie de consejos practicos para mejorar
su juego .

1-__________________--1

VISITE NUESTRA EXPOSICION DE
LIBROS Y MATERIAL DE AJEDREZ,
Y NUESTRAS OFERTAS
ESPECIALES A FEDERA ClONES
Y CLUBS

¡ntus leger.

SEMIOTICA Y AJEDREZ
Presentación

•

,

En tèrminos elementales, la semiótica se puede definir como la doctrina de los signos. Aunque se considera una ciencia relativamente
moderna. ya en Platón deseu bri mos ideas que,
recogidas e impulsadas sucesivamente por escolasticos y renacentistas, permitiran a Saussure, en pleno siglo XIX, trazar las coordenadas
de una disciplina coherente y, en ci erta medida.
organica .
Hoy, su campo de aplicación se extiende
desde la lingüistica. de la que obviamente procede, hasta la teoria del conocimiento (epistemologia). pasando por parcelas como la sociologia y. a travès de èsta , la historia y la economia .
Tanto es asi que alguien ha Ilegado a definir la
cultura como -sistema de sistemas de signos> .
De hecho , la semiótica tiene aplicación alli don de la realidad es aprehendida, comprendida y
transferida mediante sig nos. lo que equivale a
decir en todas las manifestaciones humanas .
Signos son , por ejemplo , las palabras, eso a lo
que lIaman dinero y yo lIamo calderilla, las mismas escalas de valores que ha crea do la sociedad (¡ no se habla hoy acaso de signos externos?) y, claro esta , toda s y cada una de las figura s de nuestro ajedrez.
Siempre he pensado que el ajedrez o. mas
concretamente, la partida constituye un campo
poc o menes que ideal para el estudio practico
de la semiótica o. en otras palabras, que es perfectamente licito y altamente instructivo para los
amani es de la ciencia y el juego abordar una
Interpretación semiótica del universo escaqueado .
Lamentablemente, los estudiosos de la nueva ciencia no parecen tener ideas muy claras al
respecto y sus alusiones al ajedrez. escasas y
marglnales, estan marcada s casi siempre por
una distancia que personalmente considero hija
de la ignorancia . Para colmo. tampoco los ajedreclstaE han mostra do hasta ahora interès alguno por una cien ci a que, aplicada como mètodo analitico y exegètico, podria proporcionar
al obJelo de su actividad una dimenslón decididamente inèdita y, con ella. plena dignificación
Intelectual.
Ante Esta sltuació n. aqui vamos a intentar
lI na primera aproximación semiótico-ajedrecísti ca. limitandenos , como es lógico suponer. a alqunos conceptos basicos de caracter general.
Una vez mas queremos insistir en que el propósllo de los trabaJos agrupados bajo esta rúbrica
es estimular la curiosidad de esludiosos y afi cienados para que luego ellos , profundizando en
los lemas . puedan aportar nuevas idea s y sugerencias.

Una interpretación semiótica del ajedrez supone, en primera instancia, reducir las figuras a
signos (que es lo qu e realmente son) y, luego,

abordar la lectura de la partida como si se tratara de un texto o mensaje .
Consideradas como signos, las figuras son
especificamente iconos, en cuanto que reproducen en imagen abreviada objetos vivos y visibles en nuestro entorno mediato o inmediato :
reyes y reinas , obispos y caballeros. amèn de
torres o fortalezas (castillos para niños y principiantes) que , según se nos ha dicho. en otras
culturas fueron antes elefantes . Unicamente los
peones carecen hoy de este caracter icónico y
deberan considerarse sim bolos, esto es , signos
puramente convencionales .
Iconos y simbolos actúan sobre un plano espacie-tempora l -el tablero y la secuencia de
jugadas- y. mediante el juego alterno de sus
movimientos e interrelaciones, elaboran un te.to
dialèctico -la partida- que cobra forma especifica de dialogo.
Si tuvièramos que buscar una uni dad ideal
a este texto , habriamos de pensar necesariamente en el conjunto formado por la partida.
como serie completa y ordenada de jugadas , y
su comentario, en cuanto analisis razonado de
las mismas, por mas que alguien considere que
este último no es absolutamente imprescindible .
Jugadas y come ntario estan escritos generalmente en sen dos leng uajes codificados cuyo cabal conocimiento previo es conditio sine qua non
para la comprensión del mensaje y la lectura
correcta del texto . Por leng uajes codifica dos hay
que entender. pues. no sólo los distintos sistemas de notación (descriptivo, algebraico, etc.) ,
sino tambièn to do ese repertorlo de tèrminos y
expresicnes de uso especifico y. en ocasiones,
exclusivo dentro del ajsdrez , como enroque, jaque, jaque mate , calidad. ataque de minorias.
etcètera . Estos lenguajes . entendi dos globalmente como diccionario socialmente valido. conforman lo que se llama el ca mpo le. ico que, en .el
plano de las Ideas, se corresponde con un cam po semantico necesariamente mas amplio y no
siempre traducible y traducido.
Resumiendo : una realidad profunda , integrada por conceptos de naturaleza lógico-matema tica , determina un campo o universo semantico
que . traducido en palabra, da lugar a un campo
lèxico del que proceden los distintos lenguajes
codifica dos ajedrecisticos . La partida nos es narrada luego como texto dialèctico dialo¡¡ado en
dos lenguajes complementarlos codificados
-uno para las jugadas y otro para el comentario-, mientras que las figuras, devueltas a su
primitiva condición de iconos y simbolos , materializan sobre el tablero valores y rela ciones en
cuyo juego se refleja. ejemplificado, el juego de
la vida misma .

RAMON IBERO
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APUNTS PER ALA HISTÒRIA
DELS ESCACS CATALANS
VIII*
PRIMER CAMPIONAT FEMENÍ
QUE ES JUGÀ A CATALUNYA
per RICARD GUINART I

El primer Campiona t Femeni d'Escacs que es
jugà a Catalunya fou el que organitzà el Club d'Escacs Barcelona, competició que co mençà el dia 18
de desembre de 1932.
Les activitats femenines ja sovintejaven en diferents nacions per aquell temps . La participació
de la dona als escacs era , doncs, una realitat . Com
ja ho era dins d'altres branques esportives, on despuntava amb singular intel.l igència i disposició. Aqu i
a Barcelona ja en teniem proves amb la participació
de Vera Menchik, la campiona mundial , al Torneig
Internacional de 1929, fet que, al nostre entendre
representava exactament i ben palesament aquesl
criteri .
Però aqui a Catalunya , i a Espanya també, tot
€stava per fer. pel que fa a competic ions femenines
~ s cert que un dels temes que formava part de l
programa d'activitats d'aquell - Casal dels Escacs (qu e no s'a rribà mai a constituir) , projecte que pro pugnaven dos iLlusionats (Armengol i jo), eren pre cl sa m€nt les competic ions femenines .
Amb aquest tarannà , en aquella èpo ca caigué
a les meves mans un exempl ar del diari franc ès
- Comcedla- on Mme. Leon Martin començava una
S€CCIÓ d'escacs , i de s d'on donava la noticia que
du es de le s parti ci pants al da rrer Campionat Fe meni de França, Mme Schwartzman , campiona , I
Mme. d'Autremont, sots-campiona , prendrien part
en la competicIó pel titol mundial que es disputana
a Folkestone el mes de juny de 1933. Aques ta competició aca bà amb la s e~üent classificació : Miss
Menchik 14 punts, de 14 possibles , seguida de
Mi ss Pn ce 9, Miss Gilchnst 8 i mig , Miss Michel 8,
Signora Tonlnl 6, M. Schwartzman 5 i mig, Mme
d'Autremont 5, i Fraulein Harun O.
• Veg eu ca pitols anten ors en el s números 3 (octub re 1976)
6 (ab nl 1977) , 7 (juny 1977). 9 (nove mbre 1977), 10 (feb rer
1978). 17/ 18 (Julio l 1979). 21 (feb rer 1980) , 22 (ma' 9 1980).
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CAVALL~

Aquesta not icia que vaig considerar, aleshores
mo lt inte ressant. va motivar que amb la idea d'am pliar- la i publicar-la a .Els Escacs a Catalunya- o
bé a • El Mundo Deportivo " , em posés en con tacte
amb la Federació Francesa per tal de recaptar dades , fotos i partides .
La presidenta de la Secció Femenina d'aquella
federació, Mme. Leon-Martin, molt amablement, va
enviar el que demanàvem. Una de les fotos va apa rè ixer a - El Mundo Deportivo -, el 2 d'abril de 1931 .
I una altra el 12 de maig del 1932, amb el correspo nent comentari ,
El fet que el redactor d'aquell diari formés part
Ca mp iona t de França Femení , 1932/33 Partici pants .
d'esquerra 8 dreta : M I/e . de StlBns . M me D uell, (SU/5sa).
Mme . Tonlnt, M me . Léon ·Martm. M me d'Autremont Darrerd
d'aque sta . dreta , M me . Freemon .

C E Barcelona. març 1933 Grup de la
seccIó femenma que féu ofrena de la
senyera a l'entlta! O 'esquerra a dreta .
assegudes Vda. Val/verdü . desconeguda . Sra
VIla Vda Paluzle . SofIa RUIz . PresIdenta de la
SeccIó Femenma del Club . Guadalupe
Cascalló (1). Dretes Gloria Velat .
Assumpclo Ferrer . Sra Sunyer. Montserrat
PUlgcercos, desconeguda , Sra Burandt .
WIOIe Ortega , M anoMa Nàcher. M o Tere sa
Perpmyà , M ~ llU/sa de Zengotlca A I grup de
darrera de tol . Ja quarta de l'esquerra ,
HermiOla Santasusagna

de la Junta Directiva del Club d'Escacs Barcelon a,
possiblement va motivar que es projectés aquell
campionat. I encara que es considerava dificil poder reunir un regular nombre de participants d'un
minlm exponent de joc acceptable, que possibilités
poder-lo posar en marxa, es decidi la seva realització, tot I tement que algunes de les participants
poguessin abandonar la competicIó davant dels possibles resultats negatius de les partides, sempre
sorprenents i inesperats al neòfit.
Malgrat tots aq uests pressentiments i consideracions, la competició arribà al final amb tota normalitat, amb èxit sorprenent. Cert que la difusió
que es va fer tant per Ràdio Barcelona E.A.J . I , com
per la premsa, va ésser un factor decisiu, com també ho va ser l'interès que hi posaren alguns afeccionats i amics, en cercar jugadores que es decidissin a participar-hi. I que alguns socis del Club d'Escacs Barcelona les alliçonessin amb diferents temes de la partida . I fins i tot donant-los-hi simultànies a fi de consolidar l'entrenament, com ho feu
Rafael L10rens i d'altres.
El cas és que el diumenge dia 18 de desembre
de 1932, a les 10 del mati, va començar la competició, el sorteig de colors de la qual va ésser: l , Teresa Almarcha ; 2. Manolita Nà cher ; 3. Montserrat
Puigcercós ; 4. Ma. Teresa Perpinyà ; 5. Winie Ortega; 6. Emily Burandt ; 7. Sofia Ruiz ; 8. Elisabeth

Fischer; 9. Assumpció Ferrer; 10. Herm inia Santa susagna; 11 . Ma. Lluïsa de Zengotita ; 12. Teresa
Gosé .
El lector podrà observar que Teresa Gosé (fdla
d'un directiu de la Federació Catalana d 'Escacs) i
Herminia Santasusaç:na (filla del que el 1934 fou
també directiu d'aquell organisme), de 12 i le anys
respectivament, ja havien partiCipat en el campio nat infantil el 1932. Malgrat la curta edat de les
dues, però més experimentades , no feren cap mal
paper al campionat femeni , com es pot veure per la
classificació final , que fou : Zengotita , campiona , 9
punts i mig sobre 11 possibles ; Puig ce rcós , sots campiona, 8 i mig ; Sofia Ruiz . 6; Fi scher, 5 i mig ,
Santasusagna, 5; Gosé, 4 I mig ; Perpinyà, 3; Almar cha, 2 i mig ; i Burandt, 1 punt .
El Dr. Puig i PUIg que va ésser l'àrbitre d'aques ta competició (. Els Escacs a Catalunya ", abril del
1933) diu : · L'actuació de les nostres primeres competidores ha estat altament esportiva I digna d'ésser imitada; la prova n'és que jo no he hagut d'actuar com a àrbitre ".
La veritat és que la difusió que se' n donà per
Ràdio i que tots plegats hi poearen molt d'interès ,
con tribui en gran mesura al fet que cada diumenge
l'estatge social del Club d'Escacs Barcelona, Rbla
Catalunya, 4, pral. , es veiés molt concorregut. I
que moltes de les persones que hi acudien, afe cPrimer Camp ionat Femem , 1932. que es Juga

a Catalunya .
Local del Club d' Escacs Barce/ona Taulers de
Montserrat PUlgcercós-HermlOla
Santasusagna . Manollta Nàcher-M ' LlUlsa de
Zengot lta , SOfl8 RUiz-Teresa Gose A /a dreta .
al tauler del fons, Wm le Ortega -EJ¡sabeth
Flscher ; i a pf/mer terme AssumpCIÓ FerrerTeresa Perpmya AI tau le r Que hi manquen les
Jugadores correspon a la partida Emdy BurandtTeresa A /marchs , Que es Juga el diS anterior.
D'entre els espectadors es OIstmgeo(en.
d'esquerra a dreta Srs Zengotlta . RUIZ ,
Molera (p resIdent , aleshores , del
E
Barcelona), Or PUlgcercós . M andIl.
Sanllorente. Or PUIg I PUIg (arb Itre de la
competicIó), Balada, Serrat , dos descone guts,
Santasusagna, altres dos desconeguts. I Fabla
Fernàndez . En pf/mer terme I a la dreta,
Ferran Frelxa I Rupert Busto (aquest treu una
mIca el cap a la Ima tg e),

r esquerra :

e
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Campionat Femení d'Escacs de Cata lunya, 1942/ 43.
Organitzat pel C. E. Barcelona, per delegació de fa Federació Catalana d'Escacs. Local del C. E. Barcelona.
D'esquerra 8 dreta , primer rengle de tau lers: Sra . de Abras·Roslna Palau , Victòria Guinart· Mercè Regés, Montserrat Asencio·
Alicia España. Segon rengle: Eustòlia Embaeff-Joaquima Rissec, Sofia Ruiz-Dolors Camats.
Fora de la Imatge Gfòria Velat-Montserrat Puígcercós . Ordre de joc corresponent a fa segona ronda , ¡ugada el dia 20 de desembre

de 1942.

cio nats O no, hi anaven encuriosides, captades per
aquella difusió.
El que d'un començament semblava , aparent·
ment almenys, no tenir altra transcendència que l'ésser una novetat, un esnobisme, constituí a casa nostra la primera participació de la dona a les competicions escaquistes : Una autèntica promoció de
la dona als escacs ...
Naturalment que les partides no tenien molta
qualitat. Cal pensar, però, que allò era un començament i que per arribar lluny, o més a prop sempre s'ha de començar pel primer pas ...
La Junta Directiva del C. E. Barcelona que presidia Angel Molero, elegida el 9 de desembre de
1932, que és la que va organitzar aquell primer
campionat, va cessar reglamentàriament el 9 de
gener de 1933, essent-ne elegida una altra presidida pel Dr. Constantí Llambies. Aquesta nova J.D .
portà a cap interessants projectes , entre ells la
creació de la Secció Femenina, presidida per Sofia
Ruiz i la creació de la senyera de l'entitat. Tots dos
projectes tenen relació amb el que comentàvem , i
especialment amb el que hem citat més amunt referent a la Secció Femenina de la Federac ió Francesa i la seva presidenta . Tot encarat amb la continuïtat de les competicions femenines .
La realització del primer d'aquells projectes ,
aportà a l'entitat una vintena d'afiliades , i el segon
fou el que aquella Secció Femenina dotés a l'entitat d'una magnífica senyera amb la reproducció
dels atributs característics dels escacs, emblema
que s'exhibí públicament el dia 5 de març de 1933,
quan fou lliurada als seus consocis en un acte que
es celebrà al seu estatge social, amb l'assistència
del presídent de la Federació Catalana d'Escacs ,
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Sr. arestes Llorens i altres personalitats, una setmana abans d'acabar-se el segon campionat fe meni.
Davant d'aquests antecedents, optimistes tots .
el segon campionat femení arribà ben aviat. El dia 5
de novembre de 1933 ja començà una altra compet ició femenina, la segona organitzada pel C . E
Barcelon a. Acabà a últims de febrer amb la class ificació que segueix: Zengotita 9 punts , sobre 10
possibles, rampiona ; W . Ortega 7 i mig , sots-campiona ; A. Ferrer 7; Llúcia Navarro de Humet 6 punts
i mig ; Sofia Ruiz 6; Anna Ma. Ma s 5; Glòria Velat i
Guadalupe Casca lió 4; E. Burandt 3, i Giljam 1. Les
participants Fischer i Santasusa gna es retiraren a
mig torneig .
Cal esmentar aquí que aquestes competicion s
trascendiren aviat trobant eco a Madrid. on el dia 4
de març del 1934 i a l'estatge social del Casino Mi litar, començà a jugar-se (per prímera vegada allí)
una competició femen ína que acabà a últims d'abril
amb la següent class ificació : Teresa Pérez, Dolores
Marín i Amparo Galindo , 16 punts, dels 18 possibles;
seguides de E. Montaner 14; H. Arazabe 12 i mig ;
C. Carrion 11 i mig ; N. Esteban 10; J. M . Arronte 9
i mig ; N. del Castillo 9; M.c C. Arronte 8; T. Palomera 7 i mig; E. Garoz 7 i mig ; M. Tercero 6 i mig;
M. L. Martín-Gamero 5; C . Rapallo 4 i mig ; C . Stamffer 3 i mig; C. Martin-Gimeno 2 i mig i lilly Glas
mig punt.
Un altre campionat femení a Barcelona, el
tercer, començà el 7 de març de 1935, acabant a
primers de maig amb la classificació següent: Glòria Velat, 8 i mig , sobre 9 possibles, campiona ;
M .c Lluïsa de Zengotita 7, sotscampiona; W . Orte~a 6 i mig ; E. Fischer 6 ; Llúcia Navarro de Humet 5;

- Sofia Ru iz 4; Humet jun . 3 i mig; Mercè Torras 3;
Joaquima Rissec 1 i mig , i Mercè Reges O.
El quart Campionat Femeni començà el dia 11
de maig de 1936, amb les següents participants
per ordre de classificació (jugat a dues voltes):
G, Velat, campiona amb 13 punts dels 14 possibles,
sense perdre cap part ida; S. Ruiz, sotscampio na
I A. Ferrer 10; W . Ortega i Júl ia M aldonado 8 punts
i mig ; Montserrat Gispert 7, Tina Sanz 2 i M, Regés O,
Creiem d'interès anotar les jugadores que fins
aquesta data han participat en les co mpeti cio ns
realitzad es , de mostratives , si més no, de la quantitat d' afici ó desvetllada . Un cop creada la massa,
la qualitat vindrà després.
Heus aci la lli sta: Almarcha , Burandt, Cascalló ,
Ferrer, Fischer, Gose, Gi spe rt, Giljam, Hum et (Navarro), Humet (junior) , M as, M aldonado, Nàcher,
Ortega (Sra . Serrat) , Puigce rcós , Perpinyà, Ruiz ,
Rissec, Regés, Santasusagna, Sanz, Torras, Velat
i Zengotita . 24 en total.
Cal considerar les dificultats que fins fa poc
hi havia per a reun ir-ne una dotzena ...
Però encara hi ha més . Després d'una pausa
de sis anys i mig , degut al coLlapse de la guerra
civil , el 1942 es reemprengué altra volta aquesta
compe tició. La Federació Catalana d'Escacs dele-

_gà al Club d'Escacs Barcelona l'organització de
la competició , com a Campionat de Catalunya . El
primer, doncs, com a competició oficial catalana .
Començà el diumenge dia 13 de desembre de
1942, acabant-se el 24 de rener següent. Hi participare n 13 jugadores, divid ides en dos grups, tenint en compte i considerant llur categoria . El re sultat final fou : Primer Grup : Glòria Velat (C . E.
Barcelo na) i Dolors Camats (C . G. C. Español)
empatades per al primer lloc, seguides d 'Eustòlia
Embaeff, Sofia Ru iz (ambdues del C . E. Barcelona) ,
Júlia Maldonado (R. C. D. Español) , Montserrat
Puigcercós i Joaquima Ri ssec (ambdues del C. E.
Barcelona) , per aquest ordre . Grup segon: Victò ria Guinart (C . E. Barce lon a), Rosina Palau (C .
E. Badalona) , Montserrat Asencio (C . E. Barcelona) , Joana de Abras (C. G. C. Español), Alicia
España i Mercè Reges (les dues del C. E. Barcelona) per aquest ordre. L'e mpat del primer grup
pel titol es desfé , classificant-se en primer lloc
Glòria Velat.
Aquest fou el primer Campionat de Catalunya
i Glò ri a Velat la primera campiona .
El que semblava una utopia, esclatà en una
brillant realitat...

R, G.
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ANAL DR nVl11 CAMPIONAT INDIVIDUAL ABSOLUT DE CATALUNYA
Barcelona (Barcelonès). del 18 de maig al 29 de juny de 1980

ÀNGEL MARTíN RENOVA El TíTOL
Xavier Mateu, sots-campió, en dura pugna
seguida per a no entretenir tant
els jugado rs, els quals podran
esmerçar 'els seus esforços
d'una sola tirada , com és habitual en tots els torneigs de prestigi - i els de menys prestigi,
com són els oberts-, això si,
dotant la prova de les condicions , sobretot econòmiques.
que siguin parangon ables a
qualsevo l altra de les proves
al.ludides.
S'ha de tenir en compte que
aquesta final s'ha ressentit de
l'absència de destacats va lors
en les semifinals, com comentàvem en el número anterior.
Això ha fet que la mitja na d'avaluació d'enguany, 2050, d'aquesta final, sigui prou inferior
a la del campionat anterior. 2103
punts .
Tot plegat no contribueix a
què el joc dels participants sigui 11 uit, fins a l'extrem que enguany s'ha pogut observar una
considerable minva de qualitat.

La final del campionat absolut de Catalunya està arribant a
un atzucac en quant a la seva
representati vi tat car no solament hi ha defeccions importants -veieu titols de tota mena- sinó també de ju¡¡adors
prou destacats per a donar-li
una cate00ria que ara se li regateja .
Degut a jugar-se a dues rondes setmanals és un campionat
que té una durada teórica d'un
mes i mig , encara que enguany
es va allargar un mes més . Amb
el cúmul de competicions, tant
oficials com privades, que s'oferei xen actualment als jugadors,
és un periode massa llarg per
a esperar que aquests estiguin
concentrats en una sola com petició.
lOs arribat, doncs. el moment
culminant de donar-li la importància que es mereix aquesta
prova i decidir-se a fer la final

Sense necessitat de donar
noms. però amb suficient evidència si es repassen les partides,
s'ha de dir que hi ha hagut gran
nombre de partides amb greus
errors estratègics. Ai xò es pot
atribuir a diferents ca uses :
1)

2)

3)

Les dues causes esmentades
en primer lloc són fàcils d 'es-

CLASSIFICACIÓ FINAL
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la selecció de jugadors a
través dels torneigs corresponents no sembla la més
acurada ;
la forma concreta en què
s'organitzen i desenvolupen
els torneigs classificatoris
tampoc no sembla la més
adient;
el nivell mitjà dels escacs
catalans ha ba ixat espectacularment (en nivells absoluts , no comparant-ho amb
altres zones de l'Estat espanyol , sinó en el propi nivell de fa vi nt anys) .
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Angel Martin

menar, si es té interès a fer-ho.
No aixi la 3), que cal estudiar a
fons per veure les raons que la
determinen. Una tasca suggerent per als responsables dels
escacs catalans I
Si ens hem de mesurar al costat de les altres federacions de
l'Estat Espanyol veurem que d'aquell 40 % que representaven
els jugadors de la Federació
Catalana ara només som el 21
per 100. Posem per cas que en
xifres absolutes encara tinguem
més jugadors que abans . Peró
això és una simple qüestió aritmètica, de quantitat.
Ara bé, i la qualitatl No podem fiar-nos del que ens diu la
llista dels 20 primers jugadors
de Catalunya perquè hem de tenir en compte el fenomen de la
immigració, que pot ésser provisional.
S'ha de cercar un compromis
entre -quantitat. i -qualitat-, i
és imperatiu potenciar aquesta
última , car fins la mitjana de
qualitat és baixa avili dia .
La base escaquista ha d'exigir contraprestacions d'organització adients que estimulin a millorar a tots nivells, la qual cosa
no es pot aconseguir si no és
amb apropiades estructures. Si
no es donen aquestes condicions només existeix una rutina

burocràtica-esportiva que no
comporta ni la més minima infraestructura constructiva.

Des del punt de vista del nivell de joc en si al que començàvem a referir-nos fa un moment i que ens ha suggerit
aquest comentari marginal, repetim que s'han vist seriosissims errors estratègics en aquest
campionat; s'han jugat partides
sense portar a terme cap pla
(només el - wait and see. -el
veure què passa- i l'espasa
tàctica a punt), etc.
Aixi com un error tàctic, metafòricament parlant, és com una
falta d'ortografia, l'error estratègic i de concepte denota unes
falles sintàctiques inadmissibles .
Inadmissibles perquè la falta
d'ortografia -pot. ésser deguda
a una distracció, mentre que les
falles sintàctiques demostren
una greu deficiència en el coneixement de la llengua.
Per a superar aquest desconeixement, que malauradament
es va estenent, els clubs haurien
d' -endoorganitzar.
uns
plans de preparació dirigits per
gent que -sàpiga sintaxi· (figura de l'entrenador?) i, al mateix
temps, sol.licitar ajuda als org~
nismes pertinents per a la formació d'aquests professors de
sintaxi.
Bé, tornem novament a la
competició. Aquesta sofri entrebancs de darrera hora , ja
previstos per la incidència de
la final del campionat d'Espanya que s'havia de jugar
a Alcoi a les darreries de juny
i que afectava els jugadors Pomés i Martin, i després a Vehi
per la seva incorporació a la
-mili., prevista inicialment per
al primer de juliol. A més Miralles s'haqué de retirar quan quedaven quatre rondes per ràpida
malaltia i sobtada defunc ió del
seu pare .
Es mantingueren les absències dels campions de Girona
i Lleida , Jordi Cuadras i Ignasi
Gorné, respectivament, la qual
cosa podria obviar-se mitjançant la fin al eeguida . Es continuà tenint la presència del campió de Tarragona , Santiago Carruez, un aragonès circumstancialment radicat a Tarragona per
raons laborals, i que a hores
d'ara ha estat traslladat a Osca .

Martin va començar perdent
la primera partida amb Padrós
i se li escapà Mateu. La tasca de percaçar-lo va durar
fins a les darreries del campionat, car a redós de la ronda de
més Mateu aconsegui un punt
i mig d'avantatge, fins que a la
7.a ronda va quedar teòricament
anul.lada aquesta diferència,
que es limitava a la partida de
més , La situació quedà resta blerta a partir de la 9,a ronda i
encara es mantingué a la 10.a,
No fou fins la 11 ,a ronda que
Martin obtingué el liderat en solitari, car amb el punt que s'apuntà del retirat Miralles, Mateu
respongué amb unes taules amb
Padrós,
A la penúltima ronda els tocà ,
d'enfrontar-se, però degut a la
circumstància de l'absència de
Martin primer i de Mateu després, fou l'última partida que es
jugà, i es saldà amb unes taules
prematures.
D'aquesta faisó Àngel Martin
seguia mantenint el titol de campió de Catalunya.
AI marqe de la lluita per al
primer lloc entre Martin i Mateu, els altres s'hagueren d'acontentar de classificar-se de la
millor manera possible però
sense inquietar els dos jugadors
esmentats, que prengueren finalment una distància de dos
punts , prou . eloqüent.
També Padrós i Vehi prengueren la seva distància respecte de la resta de class ificats ,
amb una diferència de punt i
mig , classificats que s'escindiren també a l'alçada del 8è./9è .
llocs amb dos punts més de diferència entre si.
~s a dir que dóna la sensació
que el campionat es disputà per
blocs independents acusant les
diferències de categoria .
El campionat es jugà en la nova sala d'escacs del club del Fement Martinenc, que sembla reunir més condicions que l'anterior. Fou dirigit pel Sr. Joan
Torquet i actuà d'àrbitre el Sr.
Fernàndez Tatay.

MÀXIM BORREll
i JORDI PUIG
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FINAL DEL XLVIII CAMPIONAT INDIVIDUAL
ABSOLUT DE CATALUNYA, 1980
El campionat ronda a ronda.
Comentari i selecció de partides per Màxim Borrell
La ronda - 18 de maig
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Nòria • Carruez
Veh l- Blelsa
MiraJIes-Pomés
Mateu-Juanpe,r a
Marc6-Gonzàlez
Padrós-Martín
Descansa: Fernàndez

1
1
1
1
O

o
O
O
O
1
O

Defen sa siciliana
Defensa india de dama
Defen sa Caro-Kann
Defen sa índia de dama
Obertu ra vienesa
Defensa sici liana

27
46
48
40
50
42

18 AI4 Te8 , 19 Oe3 Ao6 , 20 Cbd2 AlB ,
21 CgS C X I4 , 22 O X l4 C x gS. 23
O x gS Rh7. 24 Oe3 e6 , 25 CI3 Ah6 ,
26 CgS A x gS . 27 h X gS Rg7 , 28 Te : 1
Th8. 29 e4 d X e4 . 30 A X e6 Te8 . 31
Ag2 h4. 32 dS h x g3. 33 l x g3 Ab7,
34 d6 A X g2, 35 R x g2 TeS , 36 013
Od7 , 37 Th1 T x h1. 3B T x h1 TdS, 39
Td1 Oe6. 40 T X dS e x dS. 41 g4 O X a4 ,
42 9 x 15 9 x tS, 43 O x 15 Od1 , 44
016 + Rh7, 45 Ot7 + Rh8 , 46 013 Oe1 ,
47 Rh3 Ob1 . 48 06 " ,
1-O

Nòri a-Carruel : Jugada amb
poca grapa per ambdues parts.
Una maniobra dolenta de la dama negra va significar la pèrdua
d'una peça i rabandó d'en Carruez.
Vehi-Bielsa : Hi ha un cert interès teòric : a 5", c5. en Vehi
ap licà la idea d'e n Pomar 6 d5
ex d5, 7 Ch4. ,,; la particularitat
que ralfil negre estigués a f8
permeté 7.. . g6, 8." Ag7 , aparentment molt forta però que fou refutada amb 10 Ag5! ."
Miralles- Pomés: Partida de maniobra amb lleuger avantatge del
blan c; una equivocada politica
de canvis donà unes bones possibilitats però després en Pomés no va trobar uri pla encertat i acabà perdent

seu flanc de rei . En Padrós però estava a l'ag uai t i amb els
avanços 22 f5 " i 25 f6 ", va obtenir posició guanyadora ,
En res um, una ronda molt interessan t, am b partides boniques i de llui ta,
D 35 / a

N." 124
VEHI - BIELSA
Defensa ind ia de dama

1 d4 C16 , 2 e4 06. 3 Ct3 b6 , 4 g3 Ab7
5 Ag2 eSI1 6 dS e x dS. 7 Ch4 g61 8
Ce3 Ag7. 9 0-0 0-0. 10 AgSI h6 ( ± )
11 A X t6 A X I6 . 12 C X g6 A x e3 ( +
- l , 13 b x e3 Te8 , 14 Ct4 016, 15 Te 1
Ca6 , 16 A x dS Ae6, 17 Te1 Ce7. 18
e4 Te7, 19 Te3 Tac8, 20 Oe2 Co6 , 21
ChS 0g6. 22 14 A X dS. 23 e X dS Cg7,
24 C x g7 R x g7, 25 es 16, 26 Te1 tS,
27 d6 To6 , 28 Oa6 Ta8, 29 Ob7 Oe8,

N.' 126
MATEU - JUANPERA
Defensa india de dama

1 CI3 Cf6 , 2 d4 b6, 3 At4 Ab7, 4 e 4
06 , 5 e3 Ab4 +. 6 Cbd2 Ce4. 7 a 3
C X d2. 7 C X d2 Ae7, 9 Ad3 ().O 10
Tg1 (O) d6, 11 0g4 ts , 12 Oh3 e5. 13
Ag3 g6 , 14 14 Cd7, 15 0-0-0 A16, 16
AI2 Ag7. 17 g4 e4. 18 Ae2 C16, 19
g X IS Ae8 , 20 TgS A x IS , 21 T xlS
9 x 15, 22 O x !S Oe7, 23 Ah4 Taea.
24 Tg1 RhB. 25 Ad1 017, 26 Aa4 006.
27 DgS Te7, 28 Ae2 Oh3, 29 Cf1 Te17 ,
30 Ae1 Ah6 . 31 Og3 O x g 3, 32 C x g3
dS, 33 CIS Ag7. 34 Ah4 Cg4 , 35 T X g4
T x !S. 36 e X dS TeB. 37 Aa4 Tg8. 3B
Ad7 ThS , 39 Ao6 T18 , 40 Ae7...
1 . O Per temps .

Marcó-Gonlàlel Mala: Obertura mal jugada per en Marcó
que ja després del moviment 7è.
tenia un -semifinal- perdut per
les deficiències de la seva estructu ra de peons,
Padrós-Martin : El negre per
a assolir iniciativa i espai a raia
de dama es va -oblidar- del

33 Ta3 T,a 8 . 34 Ta6 Tee8, 35 Te 3 Teb8.
36 Tea3 Tb7, 37 h3 Rt7, 38 RI3 Ro6 ,
39 g4 h x g4 + , 40 h x g4 t X g4 +, 41
Re4 Tl8 , 42 Tg3 b5 , 43 T x g 4 b x e4 .
44 ts + Rt7, 45 TaS Te8 , 46 RdS ...
1·O

R 90/ a

N." 125
MIRALLES·

POM~S

Defensa Caro-Kann

1 e4
Ag7.
8 eS
Ch6 ,
Co6.
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e6, 2 d3 dS. 3 Cd2 ~6 . 4 Cgl3
5 g3 C16. 6 Ag2 0 ·0. 7 0·0 Ca S.
Cg4. 9 Oe2 16, 10 d4 Ce 7, 11 h3
12 Te1 Ct7, 13 Cb3 b6. 14 AI4
15 Ad2 15. 16 h4 aS. 17 a4 hS .

E

N.O 127

30 c4 hS. 31 Rt2 OcS. 32 O X eS T X cB .

M ateu -Juanpe ra: Fàcil però
bonica victòria blanca , Els temes de la partida són: pressió
contra raia de rei negre ; sacrifici de qualitat per un peó i la parella d'alfils, que va mareja r el
negre fins el final.

D 32 / a

50 / b

PAORÓS· MARTlN
Defensa siciliana

1 e4 eS , 2 f4 Ce6, 3 Cf3 06, 4 AbS
Cge7. 5 O-O 06 , 6 Ae2 g6 . 7 d3 Ag7,
8 e3 dS. 9 a4 Tb8. 10 Ca3 bS. 11
ax bS a x bS , 12 Ad2 O-O. 13 Tb1 b4 ,
14 Ce2 Aa6, 15 e4 b3. 16 Ce3 Cd4.
17 c X d5 e x d5. 18 C x d4 e x d4 . 19
Cg4 d x e4 , 20 d X e4 d3 , 21 AI3 Ce6.
22 15 CeS. 23 Rh1 C x g4. 24 A x g4
Od4 , 25 161 Ah8. 26 TI4 Tle8. 27 013
Ab7, 28 Ae3 Oe4 , 29 Og3 ObS , 30 eS
Ae8. 31 Tb4 O X b4. 32 A x b4 T X b4 .
33 A X c8 T x c8. 34 D x d 3 Te8 . 35
h3 TbbB , 36 Od6 TbdB. 37 Oe7 Te8 ,
38 OaS To6. 39 Td1 Tee8 , 40 Td7 Te6,
41 OdS Teo6 , 42 O x b3 .. ,
1•O

2.° ronda - 21 de m_; g
7.
8.
9.
10.
lI.
12.

Gonzàlez-Padr6s

Juanper.Marc6
Pomés- Mateu

Blalsl- Mlralles
Carruez-Vehl
Fernèndez-Nòrla

1 - o
O
1
1/ 2 ·1/2
1 - O
1
O
1
O

Obertura

vienesa

Defensa siciliana
Obertura anglesa
Defensa siciliana
Defensa siciliana

Obertura escocesa

56
23
9
34
31
45

Marcó-Pomés : Una altra obertura jugada horriblement per
Marcó , que encara no s'ha adonat que en aquesta categoria no
es pot procedir tan alegrement
confiant amb els recursos tàctics que puguin presentar-se .
PadrÓs-Juanpera. Clara victòria blanca, fruit d'una superio r
qualitat en les maniobres de
peons i de cavall de rei.

Descansa: Martfn

Gonzàlez Maza-Padrós : El negre es va desorientar a l'obertura i cada vegada que semblava que remuntava, en Gonzàlez
trobava una jugada fina que incremen tava l'avantatge fins a
aconse¡)uir final guanyador.

Fernàndez-Nòria: Ràpida iniciativa de les negres i un triomf
relativam ent senzill.
En resum , una ronda bastant
flu ixa en el que a nivell de joc
es refereix.

Martin-Gonzàlez Maza: Una
esplèndida partida d'atac , refutant el passiu esquema defensiu
del negre.
N.' 129

R 16/ b

MARTIN - GONZALEZ MAZA
Obertura Reti

Juanpera - Marcó: Facilissima
victòria d'en Juanpera, molt superior al seu alversari des del
punt de vista estratègic.

E 55/ 8

N.O 128

Pomés-Mateu: Taules de grans
mestres , acordades molt ràpidament.

CARRUEZ · VEHI

1 CI3 d5. 2 g3 C16 . 3 Ag2 e6 . 4 (1.0
AlS. 5 d3 h6 . 6 Cbd2 06 . 7 Del Ae7 . 8
e4 Ah7. 9 Oe2 0-0. 10 Tel Cbd7. 11 e5
Ce8. 12 Cll eS. 13 h4 b5. 14 AI4 Cb6.
15 Clh2 d4. 16 Od2 Cd5. 17 A X h6 11 ...

Defensa siciliana

1 e4 e5 . 2 CI3 06 . 3 d4 e X d4. 4 e3 d3 .
5 e4 <16. 6 Ce3 Cd7. 7 A X d3 Cgf6 . 8
O-O Ae7. 9 AI4 a6 . 10 Od2 Oe7. 11 Tael
b6 . 12 Tldl Ab7. 13 Abl Ce5. 14 A X e5
d X e5. 15 DgS Ae5 16 h3 0-0 . 17 O X e5
Oe7. 18 DgS 116. 19 Oh4 e5. 20 Cd5
C X d5 . 21 e X d5 Od6. 22 Oh5 Tle8. 23
a3 as. 24 Ad3 Te7. 25 Ch4 Ae8 . 26
Ae2 115. 27 b4 a X b4 . 28 a X b4 g x h4 .
29 b x e5 b X e5. 30 O X h4 Rh7. 31
Te3 ...

Bielsa-Miralles : Una obertura
molt ben jugada per en Miralles
però un mig joc d'aprenent.
Raons familiars força doloroses
expliquen això.
Carruez-Vehi : El gambit Morra
no va ésser neutralitzat per en
Vehi qui rebé un -sever correctiu - que implicarà , esperem, una
bona estudiada posterior.

1· O
17... g X h6. 18 O X h6 Cg7. 19 M3
C15. 20 A XI5 . x I5. 21 Cg5 A X g5 .
22 h X 115 0b6. 23 06 Ce7. 24 Te411 ...

3.° ronda - 25 de maig
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Vehf-Femàndez
Mlralles-Carruez
Mateu -Blelsa
Marc6- Pomés

Padr6s-Juanpera
Martln-Gonzàlez

-

O
1
1/ 2 -1/ 2
1
O
1
O
1
O
O
1

Defensa francesa
Defensa siciliana
Obertura anglesa
Defensa Caro-Kann
Defensa siciliana
Obertu ra Reti

28
48
25
34
42
36

Descansa: Nòrl.

Vehi-Femàndez: Esclafant superioritat blanca de bon començament que donà a Vehi una majoria guanyadora al flanc de
dama.
Miralles - Carruez :
Aquesta
partida , encara que prometedora
a l'obertura, va derivar en una

lluita de maniobra en la qual els
successius canvis donaren un
final de taules.
Mateu-Bielsa : Una bona lliçó
estratègica-tàctica en una línia
original de l'anglesa que té molts
punts de con tacte amb la defensa Tarrasch del gambit de dama.

24 ...C x o6. 25 Th4 C x g5 . 26 O X g5+
0g6. 27 014 TIeS. 28 CI3 0f6 . 29 Rg2
Te2. 30 Tah1 Ag6. 31 g4 T •• 8. 32 Th8 +
O x h8 . 33 T X h8+ R X h8 . 34 g X f5
Ah7. 35 Oh6 Tg8 +. 36 Cg5 ...

1-O

SETEMBRE 1980/ BUTLLETI D'ESCACS

15 (1831

N.O 130

R 46 / a

15 D X c3 f6. (Per a canviar dames? No.
segurament per a jugar Rf7 .) 16 Ae3 ...
(per si les mosques ... ) 16... ReS? t

MATEU - BIELSA
Obertura anglesa

Fern àndez-M iralles.
Partida
amb algunes espurnes combinatives , però que derivà a un final
de torres d 'aquells que en Tarrasch diu que - no es guanyen

1 c4 CIS. 2 Cel eS. 3 Ct3 Cc6. 4 e3 dS.
(Trencant la simetria.) 5 d4t? . (Em

mai ...

sentia satisfet amb 5 ... d x c4 6 A X c4

Nòr ia- V ehi: De nou es presentà un final d'en Tarrasch , peró
aquesta vegada el negre, amb
més tècnica, potser hagués creat
més probl emes al seu contrari.

e6 7 C>-O, o bé, 5... e6 6 a3, sempre
gambit de dama) 5 ... cx d4. 6 eX d4 ...
(S'ha passat d'anglesa a gambit de
dama i ara és l'atac Panov de la CaroKann .) 6 ... Ag411 ( Estava desitjant que
el negre jugués 6... g611 7 c x d5

En resum , una ronda on hi va
haver de tot... però dintre d'un
to discret.

C X d5. 8 Ob3 C x c3. 9 Ac4t Més prudent era 6... 86. La textual obligarà a

improvisar.) 7 c X dS CX d5. 8 Ob3t
A x t3. 9 g X I3 06. 10 Ox b7 CX d4. 11
AbS + C X b5 (En el temps que ha-

N .~

patir: 16 ... R17. 17 Tdl Ob4. 18 Td7+
ReB. 19 T X a7.) 17 C>-Ol Od5. 18 Tadl
OX t3. 19 Oc41 tS? (La posiei6 era ditleil: 19... Rt7. 20 Td7+ Ae7 21 AeS
The8. 22 Tel Oh3! 23 Ob4 aS. 24 Ob7
guanya.) 20 OX o6 + Ae7. 21 Td4 Td8.
22 Ag5 Ob7. 23 T X d8 + R x d8. 24
Tdl + ReB. 25 Tel .

tàctic.) 12 ... Re7. 13 o x b5 C X c3. 14
Dc5 + ... (Jugada fora del llibre. 14
b X c3 és la partida Fischer- Euwe.
Sembla obvi suposa r que cap dels dos
no havia vist la posició abans. El mar-

1-0

cador estava 57' - l h.36'.) 14 .. . 0d6.

( l h32' -2h l 0' )
XAVIER MATEU

4_a ronda - 28 de maig
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Juanper.Mae1fn

POmél-Pedrós
Blefso-Mare6
Carruez-Mateu

Femàndez-MlrallH
NOrio-Vehl

O - 1
1/2 - 1/ 2
1/ 2 - 1/ 2
O
1
1/ 2 - 1/ 2
1/ 2 - 1/ 2

-

Juanpera-Martin : El negre es
desprèn de la parella d'alfils per
a afeb lir l'estructura de peons
adversària; Juanpera reacciona
atacant a l'a la de rei ... i afeb li nt
encara més la seva posició; després un sacrifici de qualitat d'en
Ma rt in, per dos peons, li dóna
una iniciativa guanyadora .
Pomés-Padrós : Una obertura
molt interessantment jugada per

25.
26.
27.
28.
29.
30.

Defensa sicili ana
Obertura catalana
Defensa India de rel
Gambit de rei
Defensa siciliana
Defensa siciliana

39
33
11

Obertura catalana

1 d4 Ct6. 2 g3 dS. 3 Ag2 06 . 4 c4 Cbd7.
5 Cc3 Ab4. 6 Ob3 A x e3 +. 7 O x e3
0-0 . 8 CI3 Ce4. 9 Oe2 b6 . 10 C05 Ab7.
11 Ae3 Cd61 12 c x dS C X 05. 13
d x 05 CtS. 14 Ad2 A x d5. 15 e4 Ab7.
16 0·0 Cd4. 17 Od3 eS. 18 Ac3 Oc81
19 Ttdl Aa6. 20 Od2 Ce2 + . 21 Rhl
Td8. 22 Oe3 CX e3. 23 Ox c3 Oe7. 24
Td6 Td7. 25 Todl Tod8. 26 Od2 AbS .
'27 h4 Ae6 . 28 Rh2 Ob7. 29 DgS Rt8.
30 t3 h6. 31 Ot4 Oc7. 32 h5 Re7. 33
Oh4 + Re8.
1/ 2 - 1/ 2
N .~

Padrós que li va permetre assolir una cómoda igualt at , que ja
no es va alterar en el curs de la
pa rtid a.
Bielsa-Marcó: No hi va have r
lluita.
Carruez-Mateu :
Con t undent
refu tació del gambit de rei q ue
situa al ca pdava nt de la c lassificació a M ateu.

1/ 2 - 1/ 2
O
1
1
O
O
1
O
1
O 1

Obertura Auy López
Obertura anglesa
Gambit de rei
Defensa Caro-Kann
Defensa siciliana
Defensa indo-Benoni
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36
56
40
37
27
44

E ll / d

132

19
41
43

ronda - 1 de juny
Mlralles-Nòrla
Mateu-FernAndez
Marc6-Carruez
Padr6s-Blelsa
Martln..Pomés
Gonzàlez-Juanpera
Descansa: Veh l

05l a

POMtS - PAOROS

CARRUEZ - MATEU
Gambit de rei

Descansa: GonzA'ez

s_a

o

131

(Impulsat per les poques ganes de

viem emprat fins arribar a la posició,
ambdós havlem considerat la variant
com a torçada.) 12 0c6 + I.. (En ter
la jugada, em vaig imaginar la cara
de satisfacció que posaria l'americà
Christianssen si ell "hagués fet. Molt
del joc "yankee·· es basa en el cop

1 e4 05. 2 t4 e X t4. 3 Ct3 <16. 4 Ae4 h6.
5 O-O g5 . 6 d4 Ag7. 7 c3 Cc6. 8 g3
Ah3. 9 Tf2 Od7. 10 g X t4 CISI 11 Ad5
C Xd5. 12 e X dS Ce7. 13 t X gS O-()-O .
14 g X h6 A x h6. 15 A X h6 T X h6. 16
Cbd2 Tg8 + . 17 Rhl CIS. 18 Ce4 Tg4.
19 CtgS Ag2 + 11
0-1
Miralles-Nòria : Pressió blanca
gairebé des del començament
però un contrajoc tàctic d 'en
Nòria, basant-se en la desprot ecció de la dama blanca i en la
feblesa de la primera linia d 'en
M iralles, forçà les taules per xec
èontinu .
Mateu-Fern àndez : Una partida
valenta, orig inal i extraordinàriament combinativa d'en Mateu .
Per a jugar d 'aquesta manera
calen uns peons com una casa
(diguem-ho aixi) . La victòria,
però, va ésser afortunada .

Marcó-Carruez. La primera
victòria d'en Marcó en una partida bastant flu ixa per ambdues
parts .
Padrós-Bieisa . Degut a la molta alegria negra en el tractament
de robertura i a la -força metòdica- d'en Padrós . el blanc va
assoli r una magnifica posició.
que transformarà -també metòdicament - en guanyadora.
Martin-Pomés:
increïble I

Una

desfeta

Gonzàlez Maza-Juanpera. Bona partid a del negre que va superar de punta a punta el seu
sòlid rival.
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3132.
33.
34.
35.
36.

Pomés-Gonzàlez

Sielsa-Martí"
earfuez-Padrós
Fernàndez-Marcó
Nòrla-Mateu
Veh i·Mlralles
Descansa. Juanpera

1 . O
1
O
O - 1
1/ 2 - 1/ 2
O - 1
1/ 2 - 1 / 2

Pomés - Gonzàlez Maza:
El
plantejament agressiu del blanc
es veu facilitat per ractitud passiva del negre. Després de 4...
d x e4? el blanc ja ha assolit una
posició dom inant; les posteriors
i desafo rtunades maniobres defensives del negre no fan més
que precipitar els esdeveniments.

A 20/ b
MATEU · FERNANOEZ

Obertura ang lesa
1 e41S. 2 Ce3 Cf6. 3 h3 eS . 4 g4I X g4 .
5 h X g4 C x g4 . 6 Oe2 AeS . 7 Ce4 d6 .
8 Ag2 Ce6. 9 CI3 AlS . 10 C X d6 +
O X d6 . 11 O X IS Cf6. 12 d3 g6 . 13
O X g6+ h X g6. 14 T x h8+ Re7. 1S
T X .8 Cb4. 16 Ah6 Ce8. 17 AgS + R17.
18 Td8 006. 19 Ah4 Rg7. 20 Rll Cc6.
21 TdS Ae7. 22 Ag3 A16 . 23 Tdl Cd6.
24 e4 b6. 25 eS CI7. 26 e x b6 e X b6.
27 Tel Cb4. 28 Te7 C X dS. 29 e x dS
Od6. 30 Cd4 Rg8 . 31 ceS Cd8. 32 Te8
Rh7. 33 Ae4 C X 06. 34 Te6 Ob4. 35
T X 06 Rg7. 36 b3 Od4. 37 Rg2 R17.
38 Te6 gS . 39 Te7+ ReB . 40 T x 'a7
Ae7. 41 RI3 Oe3 (S) . 42 Rg4 Oe8 + .
43 RhS RI7. 44 Ag6 + R16 . 45 A X es +
R x eS . 46 T xe7+ R X d5 . 47 Ae4 +
Rd6. 48 Th7 018. 49 13 014. 50 Th6 +
ReS . 51 Tc6+ Rb5 . 52 Tc4 Oh2 +. 53
Rg4 014+ . 54 Rh3 g4+ . 55 Rg2
g X I3 +.S6 RIL .

1· O
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MARTlN . POMti:S
Defensa siciliana

1 e4 eS . 2 CI3 Ce6. 3 d4 e x d4 . 4
C x d4 e5 , 5 CbS 86. 6 Cd6 + A X dS .
1 O x d6 016. 8 Odl 0g6. 9 Ce3 dS . 10
C X dS O X e4 + . 11 Ae2 Cd4. 12 Cel +
Re7. 13 f3 Dc6. 14 C X a8 C x c2 + . 15
RI2 OeS+ . 16 Rll C X al . 17 b4 Oe3.
18 Ad2 Ob2. 19 Ae3 ChS. 20 g4 Ce2.
21 AeS + R16 . 22 OdS + Ao6 . 23 Del +
Rg6. 24 h4 16. 25 hS + Rg5 . 26 O X 91 +
R14. 27 O X hS+ ...
1-O

6.0 ronda _ 4 de juny

Bie/sa-Martin : Còmoda victòria del negre després d'un dubtós sacrifici del blanc (1 1 A X f4
...) que fou refutat enèrgicament
(11. .. T X d3). Mal grat que el
blanc va perdre per temps la
seva posició ja era desesperada.
Carruez-Padrós: No deu ésse r

Obertura peó de dama

Defensa siciliana
Obertura peó de dama
Defensa sic ili ana

Defensa siciliana
Defensa índia antiga

19
35
27
12
33
21

molt encertat el plantejament del
blanc quan a la jugada 13. 0 • després de ... b4. la seva posició ja
és quasi perduda .
Fernàndez-Marcó: Taules en
plena obertura . Sembla estrany
que 5 c3... no tingui una clara
refutació. En la posició final el
bl anc sembla millor.
Nòria-Mateu: Bona partida del
negre que va saber aprofitar les
debilitats deixades a la reraguarda del blanc després del canvi de
dames.
Vehi-Miralles : Les taules van
corona r una correcta partida en
la qual el negre va superar la
seva inicial inferioritat amb precises maniobres .

7.0 ronda - 8 de juny
37. Mafeu-Venl
38. Marcó.Nòrfa
39. Padr6s-F&rnindez
40. Ma.rtln-Carruez
41 . Gonzàlez-Bletsa
42. Juanpera-Pomés
Descansa: Miralles

1/2 -1/2
o 1
1 - O
1 . O
1 - O
1/ 2· 1/ 2

Mateu-Vehi: A ferris sa da defensa del negre que va impedir
que cristal.li tzés la superioritat
del blanc. tant al mig joc com al
final.
Marcó-Nòria : Un plantejament
de robertura excessivamen t rutinari per part del blanc va donar al negre un decisiu avantatge
de desenvolupament que el va
menar a una fàcil victòria .

Obertura anglesa
Gambit de rei
Defensa escandinava
Defen sa (ndia de rei
Defensa India de rei
Defen sa Caro-Kann

43
26
46
41
37
30

da el negre va ésser massa ambiciós amb el final resu llant i no
va considerar una excel.lent maniobra del blanc que. en crear
un pèó passat sense possib le
intercepció per les llunyanes peces negre s. va decidir la partida
al seu favor.

Martin-Carruez : Després d'una
molt dubtosa cap tura de peó per
part de les blanques (15 D X f4
Padrós-Fernàndez:
Després
... ), les negres van assoli r una
d'una partida bastant equil ibraposició dominant, però no varen
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encertar a donar cim a l'atac i
es trobaren en pos ició perduda .

dama . La resta ja va ésser senzilla .

Gonzàlez-Bielsa : Una partida
maniobrera en la qual , en un moment donat, el negre perd un
peó degut a la descoordinació
de les seves forces a l'ala de

Juanpera-Pomés : El negre va
donar proves de la seva habilitat defensiva després d 'un dub tós plantejament que el va con demnar a la inferioritat.

aquest sector.) 12 O-O CeB. 13 a41 b4.
(Contra 13.. b X 84 segueIx 14 ex 84

amb el pla b4, Ca4.b2.e4·a5.) 14 Ca2
05. 15 AbS Aa6. 16 A x .6 ... (Després
d'aquest canvi tots els quadres blancs
del fl anc de dama qued en a disposició

del blanc.) 16 ... T X .6. 17 Cel CeS.
18 De2 Tas. 19 Cb3 Te8. 20 TaeL.
(No seri a bo 20

e x eS

b x eS seguil

de Cd6 i c.) 20 . C16. 21 C x eS Cd7.
22 Dd2... (Pe r evilar que desp rés de

22 ... C x c5. 23 AX e5 d X e5 l'allil pu·
gui activar-se per h6. ) 22 ... d X eS . 23

b3 Te8. 24 Te2 A18. 25 Cel ?... (Aques·
8.0 ronda - 11 de juny
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Blelsa-Juanpera

o

Carruez·Gonulez

1
O
1
1
O -

Fernàndez· Martln

Hòri ... Padró.
Vehf-Marc6
Mlralles·Mateu
Descansa: Pomés

Bielsa-Juanpera : Una bona
partida del negre que aprofità
contundentment la • macroxarxa ·
de febleses del seu contrari al
cen tre i a l'ala de rei.
Carruez-Gonzalez: El gambit
de rei va desorientar clarament
el jugador de l'Olot, qui ràpida ment perdé material (amb l'elemental doble 13 Cg6 ... quan el
peó . f· esta clavat).
Fernàndez-M ortin : La jugada
involutiva 11 Cb 1... permetent
11 ... dS, hauria d 'ésser imprópia
d 'una final del nostre campionat,
almenys mentre l 'estratègia de
les obertures perduri .. . La resta
de la partida no té al tre interès
que veure quan caurà el peó de
rei blanc.
Nòria-Padrós: Liquidacions en
sèrie, però sempre amb una minima superioritat blanca , que donaren un final d 'alfil contra cavall
i després un final guanyador de
peons .
Vehi-Marcó: Molt aviat el negre va quedar a l'ala de dama
amb una estructura de peons feble . Aquest avantatge fou • ben
administrat· per Vehi. que guanyà quan la seva dama pogué
infiltrar-se en el ca mp contrari.

Defensa siciliana

1
O
1
O

Gambit de rei
Defensa siciliana
Defensa escandinava
Defensa índia de rei
Obertura vienesa

O

'1
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42
41
40
44
71
26

E 89 / b

ta jugada és bona estratègicament, ja
que el pla és Ccl -d3 -b2-c4 , però en
canvi , com es veurà , falla tàctica ment.
La j ugada correcta era 25 Tfe1! seguit
de CgJ, Of2 i Cfl-d2 -C4 amb domini
absolut de la posició . Aquest greu error fa perdre bona part de l'avan tatge
aconseguida. ) 25 ... Cb61 26 Dt2 Od6.
27 Ce2 .. (Reconeixent l'error de la
Jugada 25. A 27 Cd3? segueix c4! 28
A X b6 c X d3 amb clar avantatge negre.) 27 ... f5! (A qual sevol altra jugada el blanc jugaria 28 Tfcl i encara hi hauria temps de portar el ca-

vall a d4.) 28 Tlel ... ( Forçada, per
evitar que l'alfil quedi senSe JOC. No

BIELSA - JUANPERA

val 28 e X 15 9 X 15. 29 Cg3 14. 30 Ce4

Defensa siciliana

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 eX d4. 4
C X d4 C16. S Ce3 06. 6 h3 g6. 7 14
Ag7. 8 Ae3 O-O. 9 a4 Cbd7. 10 Ae2 eS.
11 I X eS d X eS. 12 Cb3 b6. 13 0·0
Ab7. 14 AI3 Oe7. 15 Oe2 Tae8. 16
T.dl Tfd8. 17 114 h6. 18 h4 Ch7. 19
gS h X gS. 20 h X gs Cd18. 21 012
T Xdl . 22 A x dl Oe7. 23 Oh4 Ce6 .
24 Ag4 T x e31 25 b X e3 Ce x gS. 26
Cd2 A x e41 27 A02 AlS. 28 0b4 Od7.
29 OX b& AX e2. 30 OX e6 A Xa4. 31
0c4 Ae6. 32 Ag4 Ob7. 33 Tbl Oa8. 34
Rh2 Af6. 35 DeS Rg7. 36 Oa7 Oh8. 37
Rg3 Ce4 + . 38 C X 04 A X e4. 39 Ah6 +
R x h6. 40 Oe3+ AgS. 41 OX e4 AI4+ .
42 RI3 CgS +.

f x e3 atacant la dama. ) 28 ... Cd7 . 29
Of1 f4
(Amb aquesta jugada el negre perd tot tipus de reacció, tan ca
el seu propi altil definitivament i queda en una posició totalment passiva .
Mantenint la tensió central el negre
tenia bones perspectives .) 30 Af2 Oa6.

31 Ddl Ad6. 32 Rhl Rh8. 33 CgL.
(Iniciant una maniobra de cavall que
té com Objectiu que el negre avanci
els peons del flanc de rei per aix í
poder obrir la posició en aquest sec-

Ior.) 33 ... Te7. 34 Ch3 h6. 35 g3 gS.
36 Cgl Tec8. 37 h41. .. (El blanc ha
de jugar actiu en el flanc de rei, ja
que en cas contrari el negre només
hauria de preparar convenientment l'a-

van ç ... e4.) 37 .. . Cf6. 38 Te4 .. . (Aixl
el joc passa definitivament al flanc de

reL ) 38 ... I x g3. 39 AX g3 Ch5. 40
Ah2 Tl8. 41 Tele2 Oe8. 42 Tg2 Od8.
43 Del Tg7. (A 43 ... g X h4 segueix

O· 1

44 Tg6 , però no 44 O X h6 +? Th7
D BBl a
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VEHI· MARCO
Defensa india de rei

1 d4 C16 . 2 e4 g6 . 3 Ce3 Ag7. 4 e4 d6.
S 13 O-O . 6 Ae3 e5 . ( La forma clàssica
de lluitar contra l'atac Saemisch. Dar'
rerament es juguen més 6 ... Ce6, 6 ..

a6 i 6... b6.1 7 d5 e6. 8 Ad3 exdS. 9

e X d5 es. (Jugable , però el més nor·
mal és 9.. Cbd7 seguit de ehS i f5

ràp id.) 10 Cge2 Cbd7. 11 Od2 bS?

Miralles-Mateu: Un abandó en
una posició gairebé igualada .

(Aquest pla és erroni. El negre ha de
jugar 11 . ehS i f5 . Amb aquesta ju gada es debiliten els quadres blancs
del fianc de dama negre greument i,

Què va succeir?

a més, es facilita el joc blanc en
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45... Cg3 + .) 44 h x gS h X g5 . 45 Tg4
C14. 46 011 Th7. 47 Te2 Tf8f7. 48 CeL

(Acl es va ajornar la partida. La posi ció és favorable al bla nc degut que
el negre té un alfil dolent i tres importants debilitats a eS, eS i g5. Per altra
part el negre no pot treure profit del
seu domini de la colu mna "h " ja que
les torres defensen perfectament la
posició del rei blanc. En l'anàlisi de
l'ajornament vaig arribar a Ja conclusió que el blanc ha d 'aconseguir el
canvi de cavalls, però sempre i quan
el negre no pugui prend re de peó "g".)
48 . .. Th6 . (La jugada segellada. Con·
tra altres jugades el blanc pot segui r
el pla Ce2-cl -d3-b2-c4. Pe r exemple:
48 . .. Ch3. 49 Tg3 C14. 50 Cell [No
50 C X I4 g x l4 . 51 Tg4 Tlg7!J Df6
[50 ... D18. 51 T x g5J 51 Cd3 Ch5
[51.. . C X d3. 52 D x d3 seguit de Teg2
amb cla r avantatge] 52 Tg4! D X f3 . 53
D X l3 T X I3. 54 C x e5 Te7 . 55 T x g5
guanyant.) 49 C X f4 1... (Ara el canvi
és bo i, a més. fo rçat. Dolent seria 49
Cel D16. 50 Cd3 C x d3 i 51 ... D X I3 +. )
49 .. . l X.4. (Prendre de Qualsevol peó
és dolent: 49.. e x 14. 50 Dal + i 51
eS. 49 ... g x 14. 50 Teg2 seguit de
Dgl , i ara el negre no té temps de
proposar el canvi de to rres a la co-

lumna "g " .) 50 Teg2 T x g4 . 51 T x g4 ...
( L'objectiu s'ha assolit: el blanc ha
canv iat els cavalls mantenint el negre
les debilitats de eS, e5 i g5. L'avantatge blanc és clar. ) 51 . .. 016. 52 Rg2
Th7. '5 3 Oa6 T17. 54 Tg3 TI8, (No 54 ...
g47 55 Oe8 + i 56 D X g4 . ) 55 Od31. .
(S 'ha d'evitar ... g4. No val 55 Ag l
g4! 56 I X g4 Dg6. 57 Dd3 Tf4 . ) 55 .. .
T17. 56 Agl Th7. 57 Ob51 A18. 58
Db8?1.. . (Aixf el blanc no aconsegueix res. ) 58 ... 0d6. 59 Oe8 Oe7. 60
Ob5 0f6. 61 O X a5 I... ( La jugada gu a·
nyadora. El blanc pot refusar l'atac
neg re . ) 61.. Oh6. 62 Od8!.. . (La clau.
La dama des d'aquest quadre protegeix, encara qu e no ho se mbli, ef rei
b lanel) 62 ... g4 . 63 T X g4 Od2+ . (A
63 ... e 4 segueix 64 b X e4 b3. 65 Db8!
guanyant.) 64 AI2 Oh6. ( I no va l 64 ...
Th2 +. 65 R x h2 D X I2+ . 66 Tg2 pe r·
què la dama blanca des de "da" protegeix "h4".) 65 Th4 Og7 +. 66 Rf1
017. 67 T X h7+ R X h7. 68 Oh4 + Ah6.
89 R02 0g6. 70 007 + Ag7. 71 d6.

1· O
VICTDR VEHI

9.0 ronda - 15 de juny
49. Marc6-Mlralles
50. Padr6s-Vehl
51 . Martl n-Nòria
52. Gonzàlez-Femàndez
53. Juanpera- Carruez
54. Pom és-Bielsa
Descansa: Mateu

o
1
1/ 2·1 / 2
1 - O
O
1
1/ 2 - 1/ 2
1 - O

Marcó-Miralles : Des d' una favorable posició d'obert ura, Miralles anà -perdent gas- i es complicà la vida prenent amb la dama el peó de l'alfil de rei contrari, la qua l cosa el va fer atacar
afeblit el seu enroc (23 ... g5).
Després el joc derivà cap a un
final més o m.enys tablifer, però
a l'ajornament eJ negre, per
raons de tipus familiar, ja no el
continuà i es retirà del torneig .
Padrós-Vehi: Taules sense
massa lluita en una posició en
la qual el blanc tenia certa inicia tiva al flanc de rei.
M artin-Nória: L'atac eslovac
de la Ruy López (3 ... a6. 4 Aa4
Cf6, 5 d4... ) sembla donar una
certa iniciativa al blanc, però les
torres es van canviar aviat i Nòria pressio nà al llarg de la co -

Defensa sici li ana
Defensa sicil iana
Obertura Ruy López
Defensa francesa
Defe-nsa francesa
Obertura peó de dama

40
21
73
23
48
26

10ao Pomes

Juanpera-Carruez : Una lluita
interessant quant a l'estratègia
de joc amb els peons . En el final
el blanc hauria hagut d'ésser
més ambiciós en el moment d'aco rdar taules.
Pomés-Bielsa : Una fàcil victória blanca . El negre no -va
rascar bola posicional- .
N_O 137

E 35/ a
MARTIN - NORIA
Obertura Ruy López

lumna -e-, encara que a costa
de l'estructura dels seus peons
de l'ala de dama. La defensa del
blanc derivà cap a un final de
torre i alfil, peons co ntra torre i
alfil i peons amb alfil de diferent
color i pressions de Martin contra el peò de g7 . La lluita que
segui fou prou intensa , fins que,
en arribar a una posició de taules, Nòria féu un seriós error
(72... Td6??) que significà la
pèrdua im mediata del pu nt. Una
partida molt interessant !
Gonzàlez-Fernàndez : Una partida sense història : els opti mistes avanços de peons ne~res a
l'ala de rei amb la fina lita t de
comprimi r la dama con trà ria donaren com a resul tat la pèrdua
d'un caval l a la jugada 14.0 sense contra joc de cap mena .

1 e4 es. 2 CI3 Ce6. 3 AbS 06. 4 Aa4
Cffi. 5 d4 e x d4 . 6 0-0 Ae7. 7 Tel bS .
8 es C X e5 . 9 T X es d6. 10 Tel b x a4 .
11 C x d4 Ad7. 12 013 0· 0. 13 Ce 3 a3.
14 b3 Cg4. 15 CdS Ah4 . 16 Tll e6. 17
Ce3 CeS. 18 Odl 15. 19 14 Cg4. 20
C X g4 I X g4 . 21 A X a3 Oe7. 22 Od2
eS. 23 Ce2 TaeS. 24 Cg3 Oe3 + . 25
O X e3 T X e3. 26 Tadl AbS . 27 Tf2
Tle8. 28 Tld2 A X g3. 29 h X g 3 T X g3.
30 Rh2 Te3 . 31 Ab2 g3 + . 32 Rh3
Ad7 + . 33 Rh4 Tce3. 34 T x d6 AlS. 35
Tld5 A X e2 . 36 T x eS Abl . 37 Ae5
Te7. 38 T x . 6 Te2. 39 R x g3 Ae4. 40
Te7 T X e7. 41 A X e7 T X g2 +. 42 Rh3
Tg6 . 43 Ta7 Th6 + . 44 Rg3 Tg6 + . 45
Rh3 Th6 +. 46 Rg3 Tg6 + . 47 Rh2
Th6 +. 48 Rgl Tg6 +. 49 Rf2 Tg2+.
50 R03 Abl . 51 a4 Tg3 + . 52 Rd4
T x b3. S3 AeS Td3 + . 54 Re4 Tg3. 55
.5 Ae4 . 56 06 h5 . 57 Rd4 Ag2 . 58 Te7
h4. 59 IS Tg4 +. 60 Re3 h3. 61 Ah2
Te4 +. 62 Rf2 Ta4. 63 Ae5 TaS . 64
T x g7 + R18. 65 Ae3 T X I5 +. 66 Rg1
Tl7. 67 Tg6 Ta7. 68 Ad4 Ta8 . 69 a7
R17. 70 Th6 Td8 . 71 Th4 Rg6. 72 Rh2
Td6?? 73 Tg4+ ...
1-O
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1 d4 C16. 2 c4 eS. 3 dS 06 . 4 Cc3
e X dS. 5 c x dS d6. 6 e4 g6. 7 Ad3
Ag7. B Cge2 O-O. 9 0-0 Ca6. 10 Rhl
TeB . 11 Cg3 Cg4. 12 Ae2 Oh4. 13
A X g4 A X g4. 14 13 Ad7. 15 a4 Cb4.
16 CbS TedB. 17 Cc3 a6. lB Ae3 b5.
19 Od2 Oe7. 20 14 b X a4. 21 C x .4
AbS . 22 Tlel Cd3. 23 Tebl Oc7. 24
Cc3 c4 . 25 Cge2 CeS. 26 Ta3 Te8 . 27
Tb.l TabB . 2B A X cS O X cS . 29 Tdl
0b6. 30 Tdal Ad7. 31 T3a2 AeB. 32 h3
012. 33 Oel Oe3. 34 Ogl O X gl +. 35
R x gl IS. 36 e x l5 A x IS. 37 T X a6
T X b2. 3B T1a2 Tb3. 39 T6.3 Te3 . 40
Ta8+ R17. 41 TB.7 + Te7. 42 T7a3
hS. 43 RI2 h4. 44 Tal Tb2. 45 RI3
Ad3 . 46 Cel Ad4 .

la GrÜnfel d. Ara es deixa l'opció al
negre.) 3.. Ag7. 4 e4 d6. 5 Ae2 ..
( Es elàstica . ja que ni defineix si el
blanc j ugarà ara l'altre alfil o el ca ·
val l de rei. però si es volgués fer
Cf3 es faria directament de ca ra a
evita r e5. ) 5 .. O-O. (E l negre no s' ha
preoc upat de la pos ició fin s ara. Es
podia considerar 5 ... e5 . ) 6 Ag5 .. (La
va riant Averbach. la i dea es canviar
els esquemes a l'oponent. No es per met e5.) 6 ... h617 7 AI4 ?. . ( Fora de
lol a lògica. El blanc espera entrar en
la linia normal , però 7 Ae 3 s'oposava
a eS . ) 7.. eS?1 (No és aprofitat. Els
ll ibres diuen 7 ... CcG . 8 dS ... -8 Cf3
C x d4 =-. 8 ... e5! 9 A.3 Cd4 = , però
la senzilla 7 .. Cbd7 deu esta r bé. 8
Cf3 e5!) 8 dS .. (S 'entra a la línia que
jo ano menava normaL) 8 ... Ca6. (Flu ixa al meu parer puix el centre no està
definit. Per això, preferiria 8 ... e6. Un
peó en aquesta vida no té gaire importància.) 9 Dd2 .. (S'ha vist que 6 ..
h6 ha ajudat el cont rari a guanyar un
temps de cara al desenvolupament.
Abans, 6.. h6 havia estat una bona
jugada, però " tol avantatge té el seu
desavantatge") 9.. Rh7 . 10 CI3 Ad7 .
(Trista obligació. ) 11 h3 Ce7. 12 g4
CfeS. 13 e51. .. (Els temps perduts del
negre han costat bastant espai.) 13 ..
a6 . 14 Ad3 ... (Ja hi comencen a ha ver amenaces directes: 15 96. ) 14 ..
d x eS . 15 C x e5 ... (Poques Jugades I
l'avantatge blanc és gros. To t ha estat problema de desenvol upament j
cent re. ) 15 ... f5 . 16 Tgl A x e5 . ( Quan
t'has de despren dre dels defen sors
del rei, és que "pi nten bastos". ) 17
A x eS Cg7. lB Ce2 b5 . 19 CI4 gS. 20
A x g7 R X g7. 21 ChS + Rh7 . 22 9 x 15
CeS . (Per necessitat; 22 ... A X IS. 23
T x g5!) 23 T X gSl h x gS. 24 O X gS
T16 . 25 0-0· 01

0-1

1-O

Ad3 TeB . 9 0·0 CIB. 10 Oe2 ChS. "
Ah2 IS. 12 g4 C16 . 13 Ces 86. 14 Rhl
g7. 15 Tgl Ad6. 16 Cdl3 Ce4. 17 h4
016. lB Tg2 Cd7. 19 Tagl A x eS. 20
d X e5 017. 21 hS c4 . 22 Ac2 CIB. 23
Al4 l x g4. 24 T X g4 RhB . 25 Cg5
C X gS. 26 A x gS ...

R 52 / a
POMtS · BIELSA
Obertu ra peó de dama

1 CI3 Cf6. 2 d4 06 . 3 AI4 eS. 4 e3 dS.
5 c3 Ae7. 6 h3 O-O. 7 Cbd2 Cbd7. B

1·O

10. 0 ronda - 18 de juny
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Carruez·Pomés
Fernàndez-Juanpera
Nòria-Gonzàlez
Vehf -Martin
Mateu -Marc6
Mlralles-Padrós
Desca nsa : Blelsa

O
O
O
O
1
O

C a rruez - Pomés : El blanc no
va sabe r oposar cap resist è n cia
a una francesa agressiva, i al guns cops de geni esporadics

Nòri a-Gonzàlez Maza:
Una
forta pallissa submi ni s t rada per
un Gonzalez ple d'idees estra t èç¡iquéS que cu lm inaren e n u n b o nic sacrifici de peça pe r t re s
peons i atac .
Vehí- Martín : Bona partida de
M a rtin que va prac t icar uns escacs d' a lta escola i que s u oera
d e punta a punta el seu adver-

san .
M ? teu-Marcó: Gran s up,¡: rior itat blanca que acaba amb un
ccntundent sacrifici de torre i
u n en roc l la r g per a mobili t zar l a
lorre de da m a .
R 93/a

N " 139

(Retirat)

N." 140

Defensa Indo-Benoni

o

Il." 141

91 / a

MATEU - MARCO
Defensa ín dia de rei

Defensa Caro-Kann

0-1

R 78/ a
VEHI . MARTlN

NORIA - GONZALEZ MAZA

1 e4 c6. 2 d4 dS . 3 e x d5 e x dS . 4
Ad3 Cc6. 5 c3 g6 . 6 AI4 Ag7. 7 Cd2
C16. B Cgf3 0-0. 9 0-0 Ag4. 10 Ob3
A x 13. 11 C X l3 Ob6. 12 O X b6 a X b6.
13 a3 TlcB. 14 Tael 06. 15 h3 caS.
16 Ch2 Cc4. 17 Te2 hS. lB g4 Tc6 . 19
Acl h X g4. 20 h X g4 TacB . 21 Abl
Cd6. 22 13 Cd7. 23 AI4 Cc4. 24 nel
RIB. 25 Ag3 g5 . 26 14 C x b21 27 T x b2
T X c3 . 2B AI2 9 X 14. 29 a4 TBc4. 30
oS A x d4. 31 A x d4 T x d4. 32 o X b6
Re7. 33 RI2 Ta4. 34 CI3 Taa3. 35 Cd4
Th3 . 36 TbS Th2 +. 37 Rgl Td2. 3B
T X dS Te3. 39 T x e3 I X e3. 40 Cf5 +
e x fS . 41 T X d2 e x d2.

42
46
25

Defensa Indo-Benoni
Defensa índ ia de rei

només van servir per a rebre
mé s fort.

29

Defensa francesa
( Incompareixença)
Defensa Caro-Kann

1
1
1
1
O
1

c4 C16. 2 Cc3 g6. 3 d4.. (3 e4 s'ha
modernitzat molt últimament, ca r evita

(Oh.37' . 1h.50· )

(La moralitat d'aquesta pa rtida és que
la coordinació de peces és fonamen tal i el seu aJudant és el desen volupa ·
ment. Hi ha un mètode rudimentari
que con sisteix a comptar els cops que
s'ha mogut cada peç a, però aquest
no ha arribat a les orelles de la torre
i dama negres . )

XAVIER MATEU

11.0 ronda
61 .
62.
63.
64.
65.
66.

Padrós- Mateu
Mateu-Miralles
Gonzàlez-Vehi
Juanpera~ Nòrla

Pomés-Fernàndez
Blels~Carruez

1/ 2-1 / 2
O
1
O - 1
1/ 2 - 1/ 2
1/ 2 1/ 2
1 - O

-

Defensa Nimzowitsch
(Retirat)
Defen sa sic i liana
Obertura anglesa
Defen sa holandesa
Defensa sici l iana

66
44
61
32
26

Descan sa: Marc6

P a drós-Mateu : Una arri scada
obert ura de M a t eu dona l loc a

20 (1 88) BUTllETI O'ESCACS/ SETEMBRE t980

una partida d'atacs i contraatacs
en l a qua l successives liquida-

cians portaren , ja després de
l'ajorna ment, a un final de tau les .

aquesta i les dues pròximes jugades
el bla nc frena momentàniament l'ex pansió negra en el flanc de dama.
però a canvi. retarda el se u joc en el

Gonzàlez-Vehí : Increment pau latí de petits avantatges per part
del negre que cristal.litzaren en
una superioritat guanyadora en
el flanc de dama .

flanc de reL) 7.. .d6 . 8 Tbl e6. 9 Ad2 ..

Juanpera-Nòria: Partida molt
disputada en la qual l'activitat
de les peces del blanc contrarrestà la feblesa de ls seus peons .

(La possibilitat 9 eS Cd4 . 10 exd6
[10 Ce4 d xe5. 11 CXC5 Dc7 . 12 b4

exl4. 13 A x l4 e51 D X d6 . 11 Ce4
Dc7. 12 c3 Cts, no dóna cap avantat ge al blanc. I 9 ... Cge7. 10 CI3 O-O. 11
0-0 Cd41 (No és bo 11 . a5 . 12 a4!
La textual porta la idea Ad7, aS, a4 . )
12 .Rh1 ... (Dolent seria 12 b4 Dc7, ame·

naçant C X I3 i c X b4 . ) 12 .. Ad7 . 13
b4 .. (Evita l'esmentat pla aS i b4 .
però debilita perillosament la diagonal

Pomés - Fernàndez : Contra
l'anglesa el negre aplicà el sistema Stonewall i malgrat que
Pomés bombardejà el centre
am b d3 i e4, que segons diuen
és molt fort. el jugador de l'Espanyol va fer-ho molt bé i mai
no va tenir massa problemes.
Bíelsa-Carruez: La «materialfàgia. en detriment del desenvolupament és una veritat que
tothom sap teòricame nt però hi
ha quí ho vol aprendre per via
empírica. com en Carruez en
aquesta partida .

N,O) 142

E 53/ e

negre ha aconseguit molt bona parti ·
da. Amb les properes jugades, gairebé forçades, s'aconseguirà el domini
de la columna "a".) 15 Ce2 Tfc8. 16
e3 a5. 17 Tel a X b4 . 18 a X b4 Ta8.
(la continuació del pla negre és Db7,
Ac6 i c4 o f5 atacant el centre blanc . )
19 g41 ... ( l 'única manera de contrar restar l'esmentat pla negre. ) 19 .. Db7.

20 b X eS d X eS. 21 Cg3 Ta3 . 22 eS I...
(Ara el blanc aconsegueix situar el
seu cavall a "e4".) 22 ... Ae6 . 23 Ce4
Db6. (Contra 23 ... A x e4 segueix 24

A X e4 Db6 . 25 c4!) 24 Ae3? ...

Defensa siciliana
1 e4 eS . 2 CI3 06 . 3 d4 e x d4 . 4 Ac4
eS. 5 c3 Oc7. 6 Ob3 dS. 7 0-0 CCS . 8
AdS Ag4 . 9 A x c6 b X e6. 10 e x d4
A X I3. 11 O x I3 e x d4 . 12 AI4 Ce7.
13 Tdl Tb8 . 14 T X d4 Cg6 . 15 Ag3
T x b2 . 16 Ca3 0b6 . 17 Tadl dS. 18
e x d5 A x a3. 19 Te4 + Ae7 . 20 d6
O-O. 21 d x e7 Te8. 22 Od3 Ob5 . 23
Od8 eS. 24 a4 Oc6. 25 h4 15 . 26 Td6 ...
1-0

E 51 / c
GONZALEZ - VEH I

(La

culminació de l'estratègia blanca era

24 Cd6! Td8. 25 A X e6 D X e6. 26 DI3
CdS amb posició molt complicada.
Canviant els alfils de quadres blancs
el cavall a "e4" seria inexpugnable. )
(Vegeu

24 ..

BIELSA - CARRUEZ

N.O 143

a l ·h8.) 13 ... C X I3. 14 A X I3 Oc7. (El

diagrama que

segueix.)

A X e41 25 A X e4 CdS. 26 Ad2 ...

(Una mica millor seria 26 A x dS e x dS
amb petit avantage negre (27 d4 c4
seguit de b4 .) 26 ... e41 (Aquest és et
temps que es guanya respecte al comentari a la jugada 23. ) 27 Tf3 Tca8.

28 Tbl Oa6. 29 Rg2 Td81 30 Del Ta2 .
31 Rg3 f51 (les peces del blanc es·
tan mal col.locades i la seva posicIÓ
només s'aguanta degut a la força de
"alfil de "e4". Aquesta jugada té com
objectiu eliminar-lo. ) 32 e X f6 ... (la

possibilitat 32 9 X 15 9 X 15. 33 A X d5
T x dS. 34 d4 AtS deixa el blanc amb
un alfil molt dolent. El negre només
hauria d e preparar l'avanç b4 .) 32 ...

C xf6. 33 Tb2 Oa3. 34 T X a2 ... (Evi ·
d entment no val 34 T X b5 C X e4 +

35 d xe4 Td Xd2.1 34 .. O xa2 . 35
Ael Oe2. 36 Oe3 C X e4+ . 37 d x e4 ...
(Millor és 37 D x e4 D X .4. 38 d X e4
Ta8 , encara que el final és molt fa·
vorable al negre [39 eS g51 j . ) 37 ...
Dd11 (Avantatge decisiu . S'amenaça
38 ... Td3 . la continuació és forçada . )

38 RI2 b4 . 39 Oe2.. . (No val 39 Db6
bXe3. 40 D xe6+ Rh8 . 41 T x e3 141
A xc3 A x e3. 42 T X c3 Dd2 + [ Ad4 + !
guanyant) 39 ... b3. 40 Te3 Td3. 41
T x d3 O x d3 . 42 Db2 Ala. 43 Ad2
AeS +. 44 Rel O X e4+.
VICTOR VEHI
0-1

12.0 ronda - 16 de julíol
67.
68 .
69.
70.
71.
72.

Fernèndez - Bletsa

Nòria - Pom és
Vehf - Juanpera
Miralles - Gonzàlez M.
Mateu - MartfnMarc6 - Padrós
Descansa: Carruez .

1/ 2 -1/ 2
11 / 2 -1 / 2
1 - O
O - 1
1/ 2 -1 / 2
1/ 2 - 1/ 2

Defensa Nimzolndia
(Retirat)
Obertura anglesa

27
18

Partida jugada el 28 de Juliol.

Defensa siciliana

1 e4 eS . 2 Ce3 Cc6. 3 g3 g6. 4 Ag2
4g7. 5 d3 Tb8 1? (Interessant jugada
que inicia la mobilització del flanc de
dama abans d 'aca bar el desenvolupament del flanc de re i. Això es pot fer,
evidentment, perquè la posició és tancada. ) 6 f4 ... (Spasski en el seu darrer matx contra Porti5ch [Mèxic-SO J va
continuar 6 Ae3 dG. 7 Dd2 b5 . 8 Cge2
Cd4. 9 O-O e6 . 10 Cdl sense obtenir
cap avantatge.) 6... b5 . 7 a3 . (Amb

Vehí-Juanpera : Una discutible linia d'obertura fou la jugada per Vehí. però el negre, en
no trobar el pla correcte i enèrgic va quedar ràpidament perdut, degut a la preponderancia
del blanc en el flanc de dama .
Mateu-Martín: Unes ràpides i
originals taules, ja que la parti -

da fou força interessant i tactica . Però ens hagués agradat
veure continuat el joc .
Les partides Nòria -Pomes i
Marcó-Padrós sembla hi va haver un més o menys simulacre
de joc , però en cap cas passà
de 5 ó 6 Jugades, se nse haver
ne quedat rastre . La FernàndezBielsa semble que s'aco rd aren
[es taules sense jugar.

SETEMBRE 1980jBUTLLETI D'ESCACS
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o

N.O 144

43/.

VEHI · JUANPERA
Defensa Nimzoindia

1 d4 C16 . 2 e4 06. 3 Ce3 Ab4 . 4 Oe2
e5 . 5 d x e5 Ca6. 6 a3 A x e3 + . 7

O x e3 C x eS. 8 b4 Cee4. 9 Od4 dS.
10 eS b6. 1113 b x eS. 12 b x eS OaS +.
13 0b4 O X b4 +. 14 a x b4 Ce3. 15
Ab2 CbS. 16 e4 Ce7. 17 AeS Rd8. 18
bS Cle8. 19 Ad3 16. 20 Ag3 d4 . 21
Ce2 eS . 22 0·0 OS. 23 Tas Ad7. 24 Tlal
Tb8 . 25 e6 Ae8. 26 Tbl Ta8 . 27 Ael .

e x d4 5 e x d4 g6. 6 Ce3 AQ7. 7 Ae2
0·0. (Això és una Benoni refusada r·

1 d4 C16 . 2 e4 eS . 3 e3 g6 4 Ce3
Aq7 . 5 CI3 0·0. 6 Ae2 eX d4 . 7 e X d 4
d5) 8 0· 0 Ce6. 9 h3 d X e4 . 10 dS
CaS 11 AI4 bS . 12 b4 e X b3. 13 a X b3
b4 . 14 d6 eS. 15 C x eS b X e3 . 16 b4
Cb7. 17 AI3 Cd7.

C X d4 06 . 5 Ce3 Ag7. 6 Ae3 C16. 7
Ac4 0·0. 8 Ab3 d6 . 9 13 Ad7. 10 h4
C X d4 . 11 A X d4 bS. 12 hS C X hS . 13
A X g7 R X g7. 14 Od2 b4 . 15 CdS 06.
16 04 e X dS . 17 O X hS Ao6 . 18 0· 0· 0
Oe7. 19 14 Ag4 . 20 Tdgl A13. 21 h X 0611
A x hl . 22 g X 17 + R16 . 23 O x dS Re7 .
24 Oe6 + Rd8. 25 Tg8 Oe7. 26 T X 18 +
O X 18. 27 Aa4.

1/ 2 · 1 / 2

1-O

N.O 147

R 06/ a
POM~S ·

1•O

VEHI

Obertura Bird
N.<> 145

A 74 / a
MATEU · MART IN

Obertura anglesa
(o qualsevol altre nom que agradi més
al qui ho llegeixi)

1 CI3 eS . 2 e3 dS. 3 e4 C16 . 4 d4

Posició fmal

=

13.0 ronda - 20 jul iol
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Martin - Mare6
Gonzàl ez M. - Maleu·
Juanpera - Miralles
Pom és - Veh ''''
Bielsa . Nòria
Carruez - Fernàndez

1 03 C16. 2 Ag2 dS . 3 d3 eS . 4 14 Ce6.
5 CI3 06. 6 0· 0 Ag7 . 7 Ce3 d4 . 8 Ce4
C X e4 . 9 d X e4 Ob6. 10 e3 0· 0. 11
De2 Ad7 . 12 Tdl Tld8 . 13 eS Tae8 .
14 Tbl Ao6 . 15 b3 Cb4. 16 CgS AdS .
17 e4 C x a2. 18 e X d5 Ce3. 19 0 9 4
C x b1. 20 e6 I x eS . 21 Te1 ex d5. 22
Co6 DaS. 23 RI2 A16 . 24 15 TI8 25
C X 18 T X 18. 26 Ah6 d3 . 27 A x dS +
Rh8. 28 A x l8 Od2 +. 29 Rll d X e 2.
30 A x e7 O xe l +. 31 R x el el
O +. 32 RI2 Od2 +. 33 Oe2
D x e2 + . 34 R x e2 A x e7. 35 A x b7
9 X 15. 36 Rd3 Rg7. 37 Re4 Cd2 +. 38
Re3 CI1 . 39 Ae8 R16 . 40 g4 14. 41 h4
h6 . 42 Rd3 Res .

O
1
O
1
O
1/ 2 · 1/ 2
1/ 2·1 / 2
1
O

Defensa sici liana
Defensa rn dia de rei
(Retirat)
Obert ura Bird

27
41
43

0·1

Pa rtida Jugada el 17 de Juliol.
Partida Jugada et 28 de juny.

Martín-Marcó: Jugar la siciliana amb la variant de l dragó contra Martín ja és prou arriscat,
però jugar-la sense conèixer-la
és una forma (n'hi ha d'al tres
també) de lliurar el punt sense
lluita .
Gonlàlel Mala - Mateu: El
blanc va quedar-se aviat amb
tres peons de menys i, encara
que hi havia alfils de diferent
color, aquesta ci rcumstància no
fa miracles tan gruixuts'
Pomés - Vehí: En Pomés va
aphca r la varian t Leningrad de
la defensa ho land esa, am b colors ca nvia ts, a partir d'una

R 76/ .

N/' 148

obertura Bird . El negre va assolir una posició molt promete·
dora però va equivocar el pla
(14 ... Ae6; 15... Cb4) i va permetre un furiós i victoriós atac
blanc , que es va frustrar degut
als angoixosos problemes de
temps d'en Pomés .
Les parti des Bíelsa-Nòria
Carruel-Fernàndel sembla que
s'acorda ren taules sense jugar.
N.O 146

E 63/e
MARTIN · MARCO
Defensa siciliana

1 e4 eS . 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4

GONZALEZ M.· MATEU
Defensa Indo Senon!

1 d4 CIS. 2 g3 eS . 3 dS 06. 4 e4 e x dS .
5 ex dS d6 . 6 Ag2 g6. 7 Ce3 Ag7 . 8
CI3 0· 0. 9 0·0 Ca6. 10 h3 Ce7. 11 a4
b6. 12 Cd2 Aa6 . 13 Tel Te8. 14 Cde4
C X e4 . 15 C X e4 Ab7. 16 AOS Od7 . 17
AI4 C x dS . 18 C x d6 C X I4 . 19 A x b7
C X h3 +. 20 Rh2 C x 12. 21 OdS Tad8 .
22Rgl O x d6 . 23 D X d6 T x d6 . 24
R X 12 A X b2. 25 Ta2 Ae3. 26 Tel
Ad4 +. 27 R02 Te3. 28 g4 hS. 29
g X hS OX hS. 30 AI3 Tg6 +. 31 Rh3
TeS . 32 e4 TegS. 33 T02 T X g2 . 34
A X 02 AeS . 35 Te2 Rg7. 36 Rh4 Rh6 .
37 AI3 Ag3 + . 38 Rh3 AeS . 39 Adl
T03 +. 40 Rh4 Te3.
0·1

•

.Ja sou subscriptor del BUTLLETI D'ESCACS?
És l'organ de la nostra cultura escaquista
DIFONEU-LO
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ICRRR

CREU.

De les semifinals del XLVI Campionat
Individual de Catalunya, 1978
per F. Muriel

Tothom sap Que els canvis violents
de joc es poden donar en totes les
partides. Això ho veiem fins i tot en
les partides dels super grans mestres
En els afeccionats normals que juguen escacs els diumenges i de ta nt
en tant juguen algun torneig, aquests
canvis d'alternativa acostumen a sovintejar, i es perden partides guanyadores o de taules per precipitació o

error.
Això no és pas un exemple. però si
un revulsiu i una mica d'ajuda moral
per 8 tols els afeccionats, car tots
hem perdut partides guanyades de car·
rer o hem ofert taules en posicions
molt avantatjoses. Aixf és que ... ANIM
I . juguem als escacs.

Ta8 + Rc7. 38 OaS + Rc6 . 39 T xc8+!
T X c8. 40 Da6 + Rdn 41 Dd6 + Re8 .
42 De6+ - . ) 35 ... b x a41 36 g x l3
T X gS ~. 37 Th7 a311 38 O x a3
Tgl + =. 39 Rh2 T8g2 + . 40 Rh3
Tg3 +, (Fins acl el blanc havia anat
molt Just de temps. Per assegurar·se
d'haver passat el control el blanc con·
testa el xec del negre seguint t'ascen·
sió del rei i ... ) 41 Rh4?? ... (I així es
malversà l'empat.) 41... Tg8.
0 ·1

R 47 / a

N.O 152
BUXAOt - MURIEL

E 90 / a

N'. · 151

Obertura anglesa

MURIEL - PARtS
Defensa francesa
1 e4 16. 2 d4 dS. 3 Cc3 Ab4. 4 eS c5 .
5 al A X c3. 8 b X c3 Ce7. 7 .4 ... (Una
altra alternativa és 7 Og4 !1 amb joc
baSi ant complicat. La textual és més
tranquil.la i posicionaL) 7.,. Cbc6, 8
el3 Ad7. 9 Ae2 ... (tS impossible l'en·
Irega del peó mitjançant 9 a5?!, que
crec no és bo prendre per 10 Aa3.)
9 ... Oa5. 10 Ad21 c4. 11 Cg51 h6. 12
Ch3 0-0-0. 13 CI4 gS . 14 O-O... (L·En·
ciclopèdia recomana seguir amb 14 h4
Td18. 15 g3 Rb8. 16 Ag4 ~ .) 14 ..
Td18 . 15 Ch3 16. 16 14 15. 17 OcI T17.
(El negre necessita obrir una colum·
na per a les seves torres, o bé la "g"
o la "h" . ) 18 TI3 Tg8. 19 Tg3 Tlg7 .
20 Rhl Rb8. 21 Cgl Cc8. 22 CI3 Cd8.
23 TI2 C17. 24 h4 Cb8 . 25 Oa1...
(Sembla que el blanc ha salvat tots
els problemes i que la posició és gai.
rebé Igual, pero .. . ) 25 ... C x 84. 26
Acl b5. 27 Cd2 gS. 28 h X g5 h X g5 .
29 l x g5 14. 30 Th3 C X g5. 31 Th2
t311 (L'inici d'una combinació que
sembla guanyadora però que només
sef\leix per a fer taules . t::s millor Oc7. )
32 A X I31 ... (Fo rc ada . car si 32 CXI3
CXI3. 33 A xI3 O xc3 l'; Det o
O x I3 -+.) 32 ... C X I3. 33 C X I3
OXc31 34 T X .41 O X I311 35 AgSlI ...
(Aquesta obstrucció fa que el negre
es decideixi a entregar la dama car
de no fer·ho se ri en taules o mal: Per
exemple: 35 ... Oe2. 36 T x a7 AeB. 37

1 c4 gS . 2 Cc3 c5 . 3 g3 4g7. 4 Ag2
Cc6. 5 d3 16. 6 14 Tb8. 7 041 ... ( Fins
aci tot és igual que a la p"artida Bu·
xadé· Cebalo. El blanc va ometre a4
i el negre s'estengué pel flanc de da·
ma. Ara té l'inconvenient que deixa
moll leb le la casella b4 . ) 7... C16 . 8
CI3 O-O. 9 O-O ceS. (Amb la idea de
dominar fortament la casella d4. ) 10
Rhl Cc7. 11 a5 d6 . 12 Ad2 Ad7. 13
OcI Oc8. 14 Ca4 Ca81 15 Ac3 Cd4 :¡: .
16 C x d4 c X d4 . 17 Ad2 Ac61 18 .4
d x e31 (No es pot permetre que el
joc quedi tancat. A més, els peons
blancs quedaran isolats i és qüestió
d'explotar·los.) 19 A x e3 A x g2 +. 20
R X g2 orsI (Ataca els peons "d" i
"a" .) 21 Od2 Tbc8 . 22 Cc3 Cc7. 23
AbS dS11 24 T. . ll Tle81 (Millor és
d x c4!!) 25 A X c7 Txc7. 26 C x d5 ;:t:
Td7. 27 Te3 1611 28 T113 T8d81 29
g411 O X g4. 30 Tg3 Oh4 . 31 Th3 0g4 + I
32 Teg3 O x g3 +. 33 T x g3 e X d5 + .
34 e X d5 T X d5, (En els canvis les ne·
gres n'han tret el millor profit. Tenen
un aUiI que dom ina totalment la dia·
gonal a 1·h8 i les torres són molt ac·
!ives. A tot això s'hi ha d'afegir la fe·
blesa dels peons blancs i l'exposada
situació del seu rei.) 35 Te3 Tb5. 36
b4 h5. 37 Te7 A18. 38 Te4 T5d5 . 39
Te2 T x d3 . 40 Ob2 T3d4 :¡:. (Inco m·
prensib lement, i tot i sabent que la
seva posició era molt avantatjosa, el
negre oferl taules, que foren acceptades ràpi dament.)

1/2 - 1/2

(2:29 . 2:27)

E 14 / a

N.O 153
TEJERO - MURIEL
Obertura Ponziani

1 .4 eS . 2 CI3 CeS. 3 c3 ... (El desen volupament Ponziani, no tan conegut
com les altres \fnies obertes basades
en 3 AbS o 3 Ac4, etc.) 3 ... d5. (També és possible 3... CI6 o IS .) 4 0.4
d X e4. 5 C X e5 Ad611 (¿ Això és nou.
el blanc està o no davant d'una nOVEttat? El negre cedeix dos peons per ac·
tivar el desenvolupament. Aquesta ju·
gada sembla tenir refutació, però crec
Que és difícil trobar·la en partida viva .)
6 C X c6 ... (Una mica mi llor sembla 6
AbS. ) 6 ... b x c6. 7 O X c6+ Ad7. 8
O X e4+ Ce7. 9 d4 O-O. 10 Ad3 ...
(Aquesta activa jugada no sembla la
millor.) lO... 15 . 11 002 Cg6. 12 Rdl.. .
(El blanc renuncia a l'enroc, tal vega·
da una mica temorenc dels alfils ne·
gres i la ràpida entrada de dama i lorres a l'atac amb la cooperació del
peó ''l''.) 12... 0t6. 13 Ac4+ Rh8 . 14
h411 T. .8. 15 0h5... ( Amenaca 16
AgS . ) IS ... AI4. 16 A x l4 C X I4. 17

Dg5 obll ( Aquesta jugada, Que evita
el canvi de dames, ja la tenia prevista
unes quantes jugades abans comptant
.mb l'amenaça a b2.) 18 b3 C16. (Ara
s'amenaça C Xd4. ) 19 A. x e6 T X e6.
20 Cd2 Tlea. 21 Rc2 T.21 (lliga tot
el joc 1'Ianc. ) 22 Th3 hi. 23 Oh5 14.
24 Tl3 OMI 25 Tdl O Rh7. 26 0<:5 ...
(S'amenaça'la AIS + i g6-+ . ) 28 ...
Ag4. 27 Od5 A X I3. 28 O X f3 O X h4.
29 g3 I X g3. 30 I X g3 DgS . 31 Od3+
Rh8. 32 Tll Oe7. (Els dos jugadors
ens trobem molt acuitats de temps .)
33 TI31 083. 34 DgS O X ..2 + . 35 Rd3
O X d2+ .

0-1
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XLVIII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA

DELEGACiÓ DE GIRONA

Jordi CUADRAS, del Royal, campió de Preferent
Jaume BORRÀS, del Dr. Pascual, campió de 1." categoria
Joan Ramon MENAC, del Girona campió de 2." categoria
Lluis FELIU, del Palafrugell, campió de 3. ' categoria
Josep M." BASART, del Guíxolenc, campió juvenil

Per cinquena vegada el Club
d'Escacs Doctor Domènec Pa scual Carbó, de Llagostera (Gironès), fou /' encarregat de dur
a terme els campionats individuals de la demarcació en els
salo ns del Casino Llagosterenc,
on te la seu el club loca/.
Com sia que els campiona ts
generals hagueren d'esperar que
s'acabes el campionat juvenil
que s'estava jugant a Olot, sense respectar el calendari establert per la F.CE., s'hague d 'escurça r la seva celebració, fent
menys rondes de les previstes
i convenien ts . Aque sta circumstància fou particularment greu
en el campiona t ae la categoria
Preferent, que s'organitzava per
segena vegada.

El Sr. Robert Pascual, sobre
el qual recau /' organització material d'aquesta competició, te
el mèrit d'atreure el major nombre possible de participants ma/ç¡rat /' escassa inscripció que hi
ha en el moment de tancar-la
e/ieia/ment. La seva crida suplementària fa que les diferents categories es nodreixin be , a excepció de la m3xima -que te
una altra problemàtica-, i tambe aquesta vegada s'aconseguí
un rècord de participació.
Llàstima que despres les retirades desllueixin la competició,

24 (192) BUTLLETI D'ESCACS/SETEMBRE

censiderada des d'un punt estrictament esportiu, car s'hauria d'entendre que participar-hi
no es nomes per guanyar, sinó
per tenir oportunitat de jugar
unes quantes partides oficials,
i per tant, serioses, Així ho entenen uns quants, sortosament
la major part, que disputen la
tetalitat de les partides fixades
a desgrat dels resultats negatius,
Els campionats a 6 rondes es
jugaren els dies 2, 9 16 i 23 de
març i 13 i 20 d'abril, i els de
8 rondes hi afegiren les dates
del 27 d'abril i el 4 de maig,
La cloenda tingue lloc aquesta vegada al restaurant . E/s Escuts-, de Llagostera mateix, el
dia 10 de maiq , precisament el
dia que a Esp/uç¡ues de Llobreç¡at (Barcelonès) s' havia reunit
la Comissió d'Estatuts de la F,
C, E. per a preparar el Projecte
d 'Estatuts.
Com de costum aquesta festa
constitueix un rellevant acte social escaquista de la demarcació en un acte representatiu ae
la seva vitalitat.
A mes de les auteritats loca ls
representades pel Sr. Batlle de
Llagostera, i del Sr. Ram on Vilaró , com a Delegat de la F.C.E..
en nom del President de la F.C.E.
hi acuaí el Sr. Jordi Puig, ales1980

hores President de la Comissió
d'Estatuts.
Això donà peu al Sr. Puig a
referir-se, en el seu parlament,
a la gestació dels nous estatuts
de la F.CE. , remarcant que en
ells s'afirma un a vegada mes
la unitat de les terres catalanes
per sobre d'artificials divisions
que nomes tracten això; de dividir-nos. RemarcÀ aue la Federa ció som tots els qui formem
la cemunitat escaquista i per
això tothom s'ha de sentir interessat en les tasques comunes.
Es referi tambe a la creació
de la Comissió Esoortiva de la
F.C.E. que tracta d 'atansar-se al
lloc crític ce /' activitat en un
tre ball conjunt per a coordinar
les accions de totes les competicions oficials que s'orç¡anitzen
a Catalunya.
Féu esment que la F.CE. està
acarada a una ebliç¡aóa renovació que els nous estatuts proposen , els quals ob-en les portes a la participació de tots els
que es sentin motivats a col-1aberar. Encoratjà tambe a segUir
la tasca que s'està lent en aquella demarcació , una de le s mes
denses i actives .
En aauest acte es -ete homenatç¡e al Sr. Rober t Pascual en
reconeixement de la seva ahnegada tasca en pro dels escacs
gironins.

r

NOM

C~..I.

CATEGORIA PREFERENT

I

,

Aquesta ca tegoria està en
confli cte per diverses raons .
D'u na part el fet que s'hagin de
Jugar només sis rondes pel sistema que sigui , la qual cosa
comporta una competició molt
poc ortodoxa . De l'altra , perquè
hi ha jugadors que ja en tenen
prou d'anar a Llagostera i voldri en tornar a Girona perquè re sulta de comunicacions més
cèntriques i equid istants .
Entre una cosa i l'altra - i
d'altres particulars que no vénen al ce s- s'han comptat notables absències com ara les de
Pijuan, Ol iva , Isern, Padrosa,
Balagué , Casacuberta , Mir, Coll ,
Carles, Bartrina , etc . Aquestes
absències juntament amb les re tirades de Vàzquez, Ferran i
Correa en diferents estadis de
la competició , espatl laren aquesta sense remei.
Amb el condicionant d 'haverse de jugar només sis rondes
per manca de dates, s'inscrig ueren 13 jugadors, peró en el moment de procedir-se a la formació de la l ,O ronda es retirà Vàzquez per disconformi tat amb el
sistema .
Programat d 'aquesta manera
el campiona t es conve rti a en
una lluita a mort a ca da partida
perquè una derrota signi ficava
acomiada r- se del primer lloc. A
la 1.0 ronda deixà de presentarse Ferran i això significà un
punt per al seu teòric adversari,
que era Cicres . El mateix passà
a la 2.0 ronda , i el beneficiari
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Avaluació espanyola.

fou Ullo. A partir d'aqui es con SIderà retirat l'oloti i als seus
possibles adversaris --el que
quedava desaparellat- tenia
aleshores miq punt (Ribas, Basart i Payet) .
Per la seva band a Correa començà guanyant Basart i Ramos,
i després de perdre amb Cuadras a la 3.0 ronda es retirà .
Però ho feu sense avisar, la
qual cosa significaren dos pu nts
suplementaris per a U llo i Cruañas fins que no es decretà la
• mort esportiva . de Correa en
aquesta competició. A la 6.0 i
darrera ronda , com que tornava a ésser parell el nombre de
participants , ja no hi hagueren
obsequis per a ningú .
~ s a dir que entre una cosa i
altra, en una competició tan curta, es regalaren nou punts i mig.
Inconcebible!
Pel que fa a la compe tició en
si, Jordi Cuadras sabé imposarse completament als seus adversaris fins assegurar-se el

campionat una ronda abans d'acabar-se, i aixi, en una partid a
sense massa interès per al cam pió , aquest perdé amb Lillo , que
culminà la seva campanya obtenint el sots-camp ion at. De la
loteria de punts n'hi havie n tocat dos, i això l'ajudà mo lt.
Hi havia expectació per veure en acció el campió ca stellà
Juan Carlos Gil Reguera, que
ara estava instal.lat a Girona on ,
a més de jugar per aquest club,
tenia encomanada la ta sca de
formació i entrenament de joves . Però ja a la 1. 0 ronda se 'n
sorti per poc contra Cruañas,
que el posà en un greu compromís . A la 3.0 ronda perdé amb
Ramos i a continuació amb el
futur campió, tot i dur les blanques, i aquí s'acabà tot. El 4rt .
lloc s' ha de considerar una classificació di screta en aquest cas .
Dels altres, poc més podem
dir donades les circumstàncies,
ja que am b prou leines van tenir temps d 'entrar en acció .
Jord, Cuadras

ESTADISTICA DE JUGADORS CLASSIFICATS I INSCRITS

Anys

1974
1975
1976
1977
1978

Preferents I
Primeres

15
18
22
25
18

(15 )
(21)
(28) ,
(28)
(22)

Preferents

1979
1980

9 (10)
10 ( 12)

Segones

5
10
17
15
18

(5)
(12 )
(18 )
( 17 )
(24)

Terceres

19
35
31
30
29

(19 )
(38)
(34)
(36)
(43)

PrImeres

Segones

Terceres

13 ( 1.6)
13 (16)

16 (24)
17 (31)

51 (83)
53 (83)

TOTAL

39
63
70
70
65

(39)
( 71 )
(81 )
(8 1 )
(89 )

89 (1 33)
98 ( 142)

En negreta : jugadors classilicats .
Entre parèntesi : jugadors inscrits .
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PRIMERA CATEGORIA
Campió: Jaume BORRAS (Dr. Pascual), S punts i mig .
Sots-campió: LLACH (Dr. Pascual) (21), 4 punts i mig.
3.·' i 4." amb 4 punts i mig
SUREDA (Dr. Pascual) (19,5) i FELIP (Girona) (14,5) .
5è. a 7é. amb 3 punts i mig
TORNÉ (Palafrugell), ANGELATS (Banyoles) i SERRA (Sant
Jordi).
8è. i 9é. amb 3 punts
VILA (Dr. Pascual) i CAL VET (Guixolenc) .
10è. a 12é. amb 2 punts i mig
BAYOD (Girona), FONS (Guixolenc) i SOLER (Banyoles).
t3è. amb 1 punt
DILMÉ (Palafrugell) .

SEGONA CATEGORIA
Campió: Joan Ramon MENAC (Girona), 6 punts.
Sots-campió: Gaietà ALONSO (42).
3.·' a 7é amb 5 punts i mig
CAÑIGUERAL (Cassà) (34,5) , TRIAS (Sant Jordi) (34,5),
TRILLA (Salt) (32), TAULÉ (Girona) (27,5) i TURON (La
Bisbal) (25) .
8è. i 9é. amb 5 punts
BELLA VISTA (Farners) i VILANOVA (Salt).
10é. a 13é. amb 4 punts i mig
RIBOT (Guixolenc), JOU (Banyoles), CAPDEVILA (Cassà)
i SALLÉS (La Bisbal).
14é. i 1Sé. amb 4 punts
MASNOU (Dr. Pascual) i BRAM ON (Banyoles) .
lSé. i 17é. amb 3 punts i mig
BUSERT (Cassà) i PERACAULA (Anglès).

TERCERA CATEGORIA
Campió : FELIU (Palafrugell), 7 punts.
Sots-campió : PANTRIGO (Salt) (37,5), 6 punts i mig.
3.·' classificat: LÓPEZ (La Bisbal)) (37), 6 punts i mig .
4." a 6é. amb 6 punts
PIERA (Palafrugell), ROMERO (Tordera) i 1. L. GARCIA
(Girona) .
7é. a 20é. amb 5 punts i mig
COROMINAS (Banyoles), PAGÉS (Tordera). MADRIA (Cassà), NADAL (Cassà) , TURRÓ (Banyoles), CASTAÑÉ (Cassà), BOIX (Anqlès), VENDRELL (palafrugell). MATEU (Farners), RAURICH (Dr. Pascual) . VILA (La Cellera) . MAR ULL
(Royal). TOLEDO (Olot) i MIRAS (Girona).
Fins a 53 classificats.
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Remarquem que Josep Isern.
campió de 1.0 de l'a ny anterior,
no va jugar per trobar-se fent
la .mili.; que Ullo, que quedà
sots-campió en aquella categoria ja hem dit com s'ha trobat
en el mateix lloc en la nova categoria; i que Estévez i Cicres,
que pujaren també en aquella
ocasió han tingut un paper diametralment oposat: mentre el
primer se'n sortia prou bé. sense cap .ajuda., Cicres només
feu un punt a la 1.0 ronda en no
presentarse-l i l'adversari.
Haurem d'afegir-hi ara, per
acabar de complicar aquesta categoria , el nombre de jugadors
que s'hi incorporen de la 1.0
categoria d'enguany de cara l'estructuració de l'any vinent. La
principal problemàtica, peró , raurà , com sempre, en la necessitat de fer el nombre correcte de
rondes, sigui quin sigui el sistema que s'empri, i aquest ha d'estar d'acord amb el nombre de
participants.
A més, caldrà tenir en compte de fer servir el Comitè de
Competició de la F.C.E. per a
castigar les retirades . que tant
perjudiquen l'esperit esportiu
que cal que tingui una competició.

PRIMERA CATEGORIA
En el quadre adjunt s'expressen les xifres dels jugadors inscrits i dels classificats per a cada categoria , per la qual cosa es
comprèn la poca esportivitat que
tenen una bona part dels jugadors, caracteristica que no es
dóna només aqui donades les
normes que regeixen els campionats generals de Catalunya
que afavoreixen la retirada dels
jugadors en qualsevol moment
de la competició .
La categoria que comentem
està poc nodrida perquè encara arrossega la disg regació de
la Preferent que sorti del seu si .
Per aixó cal que es produeixi el
drenatge de les categories inferiors cap amunt, però sense que
afecti massa a la 1.0 respecte
la seva superior.
El campió fou Jaume Borràs,
que l'any anterior ho havia es-

Jaume Borrils

Joan Ramon Menar

Fe/IU Pale

tat de 2.° i l'altre de 3.° , pel que
es comprova el ferm ascens d'aquest jugador. Només cedi unes
taul es a Illa i guanyà tots els altres adversaris, entre els que hi
havia Llach i Sureda entre els
més destacats.
AI seu torn Llach i Sureda superaren el veterà Felip per millor promig ,i s'endugueren les
bones classificacions desp rés
del campió.
Tots quatre, però, han obtingut el dret de passar a la cateqoria Preferent per haver obtingut el 75 OI de la puntuació possible.

amb la particularitat d'haver lliurat una mena de matx particular
amb Gaietà Alonso, el vaile t del
Sac t Jordi, perquè hi jugà dues
vegades : una a la 4.° ronda portant les negres, en la qual perdé, i una altra a la darrera ronda , en la qual féu taules portant
les blanques. Menac es beneficià . a més, de dues incompareixences, les de Pou i Navarro.
aquest darrer precisament havent quanyat Alonso dues rondes abans. Les altres taules de
Menac foren amb Turo n a la 3.°
ronda .
Alonso quedà en segon lloc
pe r millor promig entre sis junadors amb la mateixa puntuació. Només perdé amb l'esmentat Navarro, i n'entaulà tre s (Peracaula, Trilla i Mena c). No gaudi de cap • benefi ci- .
Aqu i es donà la classificació
a la catego ria supe rior als que
feien 5 punts i mig, és a dir, el
68,75 %. Com hem dit foren set
jugadors i, si descomptem els
quatre que de 1.° passen a Preferent, vol dir que la 1.° categoria augmenta efectivament de
tres jugadors en aquest cas .
Cal remarcar que els tres primers classificats són xicots joves que aporten nova saba als
escacs gironins , la qual cosa
significa que van apareixent nous
valors . tOs de doldre, tanmateix .
que el campió de l'any passa t
de 3.° categoria, Ricard Gubau.

no hi hagués pres pa rt a fi de
veure com es dese mpallega va
en la nova categoria .

SEGONA CATEGORIA
Aquesta categona I la que
segueix jugaren 8 rondes perquè no estaven tan condicionades pels campionats generals
de Catalunya, i aixi resultà una
mica més harmònica la seva
disputa.
Cal fer avinent aqui també, la
incidència dels nou vinguts, car
foren el tercer classificat i el
sots-campió de 3.° ca tegoria de
l'any anterior els que quedaren
campió i so ts -campió, re specti vamen t, d'aquesta ca tegoria enguany..
Menac se' n sorti només amb
una derrota i dues taules, però

TERCERA CATEGORIA
Un nou gruix de jugadors s'ha
Incorporat als escacs en aquesta demarcació, car malgrat la
sagnia que va significar el pas
d'una vin tena a la categoria superior, engua ny s'ha superat fins
i tot la inscripció de l'any anterior. Aquesta és l'autèntica pedra de toc del progrés de qualsevol sector dels escacs, i aqui
es veu el resultat d'una bona
tasca de captació .
El campió, J. Feliu Palé, només va cedir dues taules contra
Toledo i López , havent guanyat,
entre al tres, i per la seva significació , al sots-campió Pantrigo .
Amb el mateix percentatge que
en la categoria anterior, tornen
a ésser 20 els jugadors que passen a 2.° categona , o sia tots
els que han fet 5 punts i mig
pel cap baix. En el joc de sumes
i restes, significarà un increment
de 13 jugadors a l'actual nòmina de 2.° categoria .
El repte segueix dempeus per
anar augmentant cada any el
nombre de jugadors actius que
prenen part en els campionats
individuals .
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CAMPIONAT JUVENIL
Campió amb 7 punts : Josep M aria BASART (Guixolenc) .
Sots-campió amb 5 punts i mig (27) : Joan Ramon MENAC
(Girona).
3er. a 5é. amb 5 punts i mig
RIBAS (O lot) (25) , PRAT (Dr. Pascual) (23), ALONSO C.
(Sant Jordi) (22) .
6é. a 8é. amb 5 punts
GUINART (Olot) (25,50/ 30,50), PRAT (Olot) (25,50/28,50),
TOLEDO (Olot) (21,50) .
9é , a. 15é. amb 4 punts i mig
ALONSO A. (Sant Jordi) (21,50/ 28), GULTRESA (La Cellera) (21,50/ 26,50), GONZALEZ (Sant Jordi) (2 1,50/ 23,50),
VILA (La Cellera) (21) , SALA (Olot) (20,50), JUVANTENY
M. (Olot) (20) , CID A. (Olot) (18,50).
16é, a 23é. amb 4 punts
CASAS J. M . ( L'Escala) (22,50), MATA (Olot) (21), SOBRERROCA (Olot) (20,50), CO LLDECAR RERA (Olot)
(19,50) (22,50), COM INO (Olot) (19,50) , DORCA (19/ 21 ,50) ,
RODRIGUEZ (Sant Jordi) ( 19/21).
Fins a 38 classi ficats de 57 insc rits.

CAMPIONAT JUVENIL
Aque st campionat es juga
apart, i fins i tot abans, que els
generals que acabem de come ntar.
La seva organització corre a
càrrec del C . E. Olot, el qual té
acreditada una pregona tasca de
divulgació dels escacs a les esco les i per aquest motiu té un
cons iderable nombre de jugadors a oferir en aquest nivell.
Això no garanteix , però, que
hagin de copar els llocs d'hoJosep M .O 8858(t

nor, i aixi veiem que, entre els
cinc primers classificats -que
són els que tenen dret a participar a la final del campiona t juvenil de Cata lu nya- només en
situaren un, Ribas, que després
fou l'únic que no es presentà a
ju gar la final, malgrat jugar-se
a Platja d'Aro.
Com que aquest campiona t
es jugava en diumenge bloqueJava qualsevol altra competició
com ara els ca mpionats individuals de Girona, que foren la
causa del retard en el començament d'aquests i un dels motius de les dificultats que aquests
sofriren .
Tenint en compte la possibilitat de jugar aquesta competició
en dissabte a la tarda per a deixar lliure el diumenge al matí
per a les proves de més relleu,
es podria resoldre aquesta problemàtica , com s'ha fet en altres indrets de Catalunya mateix.
El campió fou Basart, del Guixaienc, seguit de Menac, del Girona, que ja hem v ist s'han destacat també en les seves respectives ca tegories. Aquest és
el va lor que recullen les competicions juvenils , ca r reflectei xen
la situació general dels jugadors
en el límit d'edat que els correspon .

E 781b

JOROI CUAORAS · CORREA

Defensa siciliana
1 e4 eS. 2 CI 3 Ce6. 3 d4 e X d4. 4
C X d4 C16. 5 Ce3 d6 . 6 Ag5 &6. 7
Od2 a6. 8 ~ · O Ad7. 9 14 h6?1 ( Aques·
la jugada és dubtosa , car elimina l'es cac h6 per a l'alfil negre en la variant
que es wodueix tot seguit.) 10 Ah4
b5 . 11 A x f6 g X f6 . (Tres mesos abans
d'aquesta part ida. en el campionat per
equips, es presentà aquesta mateixa

posició entre els mateixos oponents,
j ug ant llavors en Corres 11 ... O x 16 i
després de 12 eS d X eS. 13 C x bS
Dd6. 14 C X d6 A X d6. 15 D X d6 e X 14 .
16 Ce4 De7. 17 Ae2! amb avantatge
blanc , transformant· se en victòria 8 la
jugada 45.) 12 f5 h5. ( Ara es veu el
significat del comentari a la jugada
9 ... h6?! ja que si el peó fos a h7, el
negre disposaria de la forta continuació 9 ... C X d4. 10 D X d4 Ah6 +. 11 Rbl
AI4 seguit de AeS . ) 13 Rb1 Ob6. 14
C x e6 A X e6. 15 I X a6 I x e6. 16 014 ...

(Estem, amb una jugada més, a le
·mateixa po sició de la part ida Mata novlc-Heinicke , Hamburg 19S5 i amb
superioritat blanca segons ,Matanovic. )
16 .. AeT. 17 g3t O · ~. 18 Ah3 15. 19
The1 h41 (Ara s'adona Correa que
no val 19 .. . b4 per 20 CdS! ) 20 g4
I X e4. 21 017 The8 . 22 O X 06+
Rf;¡S. 23 CdS Db7. (23 ... A X dS dei xaria
els quadres blancs molt dèbils.) 24
DIS A18. 25 T X e4 T x e<t 26 O X 04 Tell .
27 DgS Te2 . 28 016 Ag7 . 29 O X d6 +
RaS . 30 Afl!.. (Directament 30 OcS??
30 .. A X d5. l'alfil a f1 serveix de tap
a la primera horizonlal en les variants
en qu è la torre negra prengués en h2. )
30 ... TI2. 31 DeS T X I1 . (31. .. T x h2.
32 Cb6 + Ra7 . 33 Ce4 Rb6. 34 CaS.) 32
T X l1 A X d5. 33 Td1 .
1· O

(1 .33 · 2,29)

JORDI CUADRAS
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A 471b

GIL REGUERA - JORDI CUAORAS
Obertura anglesa

1 e4 eS . 2 Ce3 g6. 3 g3 Ag7. 4 Ag2
Ce6. 5 ol 06, 6 ol 06. 7 Cge2 Cge7.
(S'ha plantejat la variant simètrica de
l'obertura anglesa en la qual el blanc
no té un avantatge de sortida gaire
tangible. Des del punt de vista estratègic el blanc pot pressionar directament el centre amb d4 o lateralment 8 partir de Tb1 i b4. ) 8 Cf4?!. ..
(Aquesta jugada per evitar d5 és massa passiva i dóna oportunitat al negre
de pressionar de seguida el flanc de
reina. ) 8. .. Tb8. 9 Tbl bS. 10 e x b5
a X bS. 11 b4 e4. (Amb e x b4 la igualtat seria absoluta.) 12 O-O dS. 13 a4
b X a4 . 14 O X a4 Ad~ 15 bS CaS. ( Interessant era la con tinuació 15 .. TaS .
16 b xe6 T x a4 . 17 e x d7 + , 17 ..
O x d7. 18 Tb8 + Ce8. 19 C x a4 O xa4 .
20 T Xe8 + Ad7. 21 T X h8 A x h8 amb
preponderància negra.) 16 Dc2 ().O .
17 Aol Te8, 18 Ad61 ,.. ( Oeseol.loea les
peces negres del flanc de dama.) 18 . ..
Tb7. 19 d3 Oe8, 20 Ab4 e X d3. 21
O X d3 Cc4. (A partir d'aquí la lluita
volta entorn el peó b5, el negre ha
de coordinar les peces de l'ala de
dama, després canviar alguna peça
lleugera i el peó de b5 acabarà caient.)
22 Tlel ceS. 23 Oe2 Ob8, 24 Aes Ce8.
25 Tb3 Cd6. 26 Teb1 Cec4. 27 Od3
Te8 . 28 Ad4 A X d4, 29 e x d4 CaS, 30
Tb4 Te4 . 31 T4b2 C x b5 . 32 C X b5
A X b5 , 33 Od2 Ta4 . 34 Oe2 Ce4. 35
Ta2 Cal. 36 T x a3 T X a3, Temps.
0-1

CALENDARI DE COMPETICIONS OFICIALS
DE LA FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS
TEMPORADA 1980/81
XXXVIII CAMPIONATS DE CATALUNYA PEH EQUIPS
Del 19 d'octubre al 28 de desembre,
Les finals es jugaran els dies 4, lI, 18 i 25 de gener.
VI CAMPIONAT INDIVIDUAL OBERT DE BARCELONA
(8 rondes)
Del 31 d'octubre al 19 de desembre.
XX CAMPIONATS INDIVIDUALS JUVENIL I INFANTIL
Fases prèvies : del 3 de gener al 28 de març.
Finals :
Juvenil: del 13 al 19 d'abril (Setmana Santa).
Infantil: del 12 d'a bril al 17 de ma ig.
XLIX CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA
DelI de febrer a 15 d'abril .
Fina ls: a determinar.
XIX CAMPIONAT FEMENI DE CATALUNYA
Final : del 13 al 19 d'abril (Setmana Santa).
V CAMPIONATS PER EQUIPS JUVENILS I INFANTILS
A partir del 24 de ma ig.
11 COPA CATALANA (9. a edició)
A partir del 24 d'abril (respectivament, 26 d'abril),

(2 ,30 - 1,54 )
JORDI CUAORAS

IV FESTA CATALANA DELS ESCACS
Per a determinar enca ra lloc i data.
(Els clubs o poblacions que desitgin estatjar la Festa poden
sol.licitar-Ia a la Secreta ri a de la F.C. E.).

E 1. / b

N,O 156
ULLO - CUAORAS
Gambit danès

1 .4 eS, 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4 e3
d3. 5 A x d3 Ae5 , 6 b4 AbS_ 7 a4 aS . 8
b5 Cee7, 9 e4 d6, 10 Ce3 16. 11 0.0
Ag._ 12 Ae2 hS. 13 h3 Ae6 . 14 Cd4
Af7. 15 Cd5 C x cI5 , 16 e x d5 A X d4 .
17 O Xll4 116, 18 Acl3 Ce7. 19 Tel Od7.
20 003 Rf8, 21 Ad2 T08 . 22 013 Cg6,
23 AlS Od8 . 24 T X 08+ A x 08 . 25 0a4
ceS. 26 14 Cd7, 27 Ae3 Oe7_ 28 0f3
Rg8. 29 Tel Od8. 30 Ad4 Af7, 31 0a4
Rf8. 32 013 CeS, 33 A x eS d X c5 , 34
h4 0d6. 35 0a4 Th6. 36 g3 Th8, 37
Rf2 g5_ 38 I x gs I X gS. 39 h X g5 Tg8.
40 g6 016 . 41 gXI7 O X 17. 42 0e6
T!I5. 43 O x f7 + R X I7. 44 Ae6+ .

PARTICIPE EN LOS
CAMPEONATOS DE ESPANA
DE AJEDREZ POSTAL
loscripciones permanentes en todas las
categorias .

Solicite inform ación a la
VQCAUA POSTAL DE LA F.E.D.A .

el Santa Eulalia , 28
SA NT.A CO LOMA DE GRAMENET ( Barcelon a)

~

~

mate postal
Susçrlbase al Boletín
bimensual de los POtlUll!s l u
Cuotl anual: 200 pIH.
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XLVIII CAMPIONATS INDIVIDUALS DE CATALUNYA

DELEGACiÓ DE TARRAGONA

Santiago CARRUEl, del Tarragona, campió de Preferent
Jordi GAVALDA, del Tortosa, campió de 1,a categoria
Miguel Angel FERNAN DEl, del Reus Deportivo, campió de 2,a
Daniel RIUS, de l'Amposta, campió de 3.. categoria
Anna M,a MILLAN, del Valls, campiona femenina
Antoni BENET, del Reus Deportiu, campió juvenil
Francesc LLORACH, del Reus Deportiu, campió infantil

Els campion ats ind ividuals de
la demarc ació de Tarragona han
reg istrat un increm ent relatiu de
partici pació, c ar encara que en
xifres absolutes sigui equivalent, la mobilitat en les categories fa que les que són bàsiques
ofereixin un notable grau d' in-

CATEGORIA PREFERENT
Una vegada més aquesta categoria no ha satisfet el nivell
desitjat en la qualitat i quanti tat
que caldria esperar. Això es reflecteix en el fe t que més de la
meitat de jugadors d'aquesta cateqoria es desentenen de la compètició. Això és de do ldre en juqadors com Comas, Baixau li, M .
Descarrega (que començà la
competició però es retirà per deficiències de l'organització), Colomer .. ., que donarien una millor
entitat a la prova.

crement.

Hom pot observ ar que l'increment es palesa en categories
com l'infantil i la juvenil. Això
dóna idea de la forta empenta
que està agafant el nostre joc en
el jovent tarragon í. Nota negativa és el desce ns, sobretot, en
l'í ndex de participació femenina ,
encara que es veu compensada

per l'augmen t de la qualitat del
seu joc.

De be ll antuvi el favorit era el
campió de l'any passat Josep

INDEX COMPARATIU DE PARTICIPACIÓ
P

1.0

2. 0

3.0

F

J

I

Total

1978-79

16

14

33

89

36

42

41

271

1979-80

11

20

42

68

22

54

54

271
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M.a C alb et, encara més si teniem en compte l'alça que s'havia produït en el seu joc en els
darrers temps. Tanmateix la seva
actuació fou decebedora , car no
arribà al 50 %. En contra podem
registrar dues brillants sorpreses. L'una fou l'extraordinària
actuació del nou campió Santia_
qo C u ruez, que només cedi taules a Calbet i obtingué el 95 %
dels punts possibles , mostrant
un joc prou convincent. lOs una
llàstima , però, que aquest jugador no podrà participar l'any vinent en aquesta prova , degut al
seu retorn a terres aragoneses,

on ha estat traslladat pe r raons
professionals del seu lloc de treball.
Reflecteix l'estranyesa del desenllaç d'aquest campionat el fet
Que aquest jugador, ascendit
l'any anterior a Preferent , en resultés guanyador en la nova categoria a la primera embranzida .
L'altra sorpresa fou la bona

CATEGORIA PREFERENT

SantIago Carruez

actu ació d' Alfons Macaya, que
have nt pujat aq uesta mateixa
tempo rada, ha assolit el sotscampionat amb el 65 % de la
puntuació, peró quedant a tres
pun ts del prime r c lassifica t!
Bona actuació de Moro, en el
qual es segueix observa nt una
linia de millora en el seu joc .
Aixi mateix ca l valo rar posi tivament la reaparic ió de Valls,
mentre que tan so ls norm als es
poden considerar les actuacions
dels altres jugado rs, excepte
Tubilla, del qual calia esperar
quelcom més des prés del sotsca mpionat de la temporada ante ri or.
Ens hem de do ldre de l'excessi u nombre d'incompa reix ences
com reflecteix el quadre de clas sificació .

PRIMERA CATEGORIA
Es disputà per sistema suis a

8 rondes .
Aque sta compe ti ció constitu eix una veri table selecció pel s
jugadors que co m una allau hi
arrib en i que sembl a tenen més
dificultats que en altres demarcacions per a so rtir d'ella .
En resultà ca mpió Jordi Gava!dà, que mantingué una actuació força regular que el portà al
primer ll oc encara que fos per
millor Bucholz, la qual cosa demostra la gran co mbativitat que
hi haqué en els primers llocs
fins el darre r moment.
Els principa ls protaÇJonistes
d 'aquesta llu ita foren Alió, Gon-

zàlez i Pà mies, si bé només els
dos primers assoliren l'objectiu .
Alió , després d'una impressionant arre ncad a --4 de 4- va
saber mantenir-se malÇjrat la
seva ensopegada am b Gava ldà
a la 5-" ronda .
Gonzàlez aco nseguí l' ascens
des prés d'una darrera ronda molt
emocionant amb Pàm ies, ja que
es va repet ir la situació de l'any
anterior on ambd ós jugadors es
veien obligats a guanyar.
A registrar les bones actuac ions de Pàmies i Pellicer.

SEGONA CATEGORIA
Es disputà per sistema suis a
10 rondes .
Aque st va resultar un ca mp ionat molt homogeni un cop ha queren arrencat amb força Fernàndez i Colom (5 i mig de 6) . El
primer en sortiria campió palesant el seu gran progrés de joc,
que el col.loca entre les promeses dels escacs tarragonins.
De Colom podem dir que es
desmoralitzà en perdre amb Rosell, a més d'una incompareixença obligada amb Gilabert.
Gil abe rt obtingué el sots-campionat després d'un bon <sprint final.
La re sta de jugadors que obtingueren 7 punts tingueren , en
general , bones actu ac ions . Destaca d 'ells la seva joventut i empenta .
Comentari apa rt pel ve terà
Borrell, que per fi obté la 1.0
ca tegoria.

TERCERA CATEGORIA
Es disputà per sistema suis a
10 rondes.
Gran inscripció en aquesta categoria , àdhuc de jug adores femenines i, sobretot, d'infantils i
juven ils, la qual cosa demostra
l'empenta del s escacs de base ,
que és el que realment co mpta
per al progrés quantitatiu .
En resultà campió el jugadol
de l'Amposta , Daniel Rius, que
comanà la classificació durant
tot el ca mpionat. D'ell podem dir
que el seu joc bé mereix el
triomf aconsegu it.
Solé i Sànchez el seguire n a
mig punt. Haurem d'esperar a
noves actuacions el bon inici que
aqui ens han mostrat.
Enguany pujaren nou jugadors, la qual cosa sembla sigui
una mitjana adequada per a donar més ni ve ll a les categories
superiors .

CAMPIONAT FEMENI
Es disputà per sistema suis a

6 rondes .
Hi sortien favorites Mill an,
Llorach i Pàmi es, donats els resu ltats dels darrers anys.
AI començament foren tot just
aquestes tres jugadores les que
prengueren la davantera, però
ja a la 3.° ronda es pro dui la
derrota de Llorach a mans de
Millan, resultat que més tard seria definitiu a l'hora de decidir
els primers llocs. La partida re-

SETEMBRE 1980j BUTLLETI D'ESCACS

31 (199)

PRIMERA CATEGORIA

CATEGORIA FEMENINA

Campió amb 6 punts Jordi GAVALDA (Tortosa).

Campiona amb 5 punts
(Valls).

mig Anna MILLAN

Sots-campió amb 6 punts Josep ALIÓ (Tarragona) .
3er. amb 6 punts
GONZALEZ (Tarragona).
4art. i Sè. amb S punts
PAMIES (Vendrell), PELLI CER (Vendrell).
6è.

a 12è. amb 4 punts

ADSERIAS (Vila-seca Salou) , PALLI (Vendrell),
ARISTE (Escacs Reus) , MORALEDA (Tortosa),
HERRERO (Escacs Reus), MAÑE (Tortosa),
SERRAT (Amposta) .
Fins a 16 classificats de 20 inscrits.

Sots-campiona amb 4 punts i mig M.o Teresa
LLORACH lHeus Esportiu) .
3. 0 amb 4 punts Rosa M.o PAMIES (Reus Esportiu) .
4. 0 a 6. 0 amb 3 punts i mig
A SALTO (Reus Esportiu) , C DESCARREGA (Reus Esportiu), CODERA (Teresianes) .
7. 0 i 8,0 amb 3 punts
M. DESCARREGA (Reus Esportiu), SORIANAS (Alcanar).
9.0 amb 2 punts i mig
GUASCH (Reus Esportiu) .

SEGONA CATEGORIA
Campió amb 7 punts i mig Miquel Angel FERNANDEZ (Reus Esportiu).
Sots-ca mpió amb 7 punts i mig GILABERT (Tarragona).

10.0 a 12.0 amb 2 punts
MORANT (Reus Esportiu). P. SALTO (Reus
Esportiu) , PADRELL (Teresianes)
13.0 amb 1 punt i mig
VEGA (Valls) ,
CATEGORIA JUVENIL

3er. a Bè. amb 7 punts
MORELL (Vila-seca Salou), GUTIERREZ (Tarraragona). MESTRES (Cambrils), MARTI (Tarragona) , SALAS (Gremcesa) , MARIN (Cambrils) .
9è. amb 6 punts i mig
MUÑOZ (Tarragona) .
10è. a 12è. amb 6 punts
COLOM (Reus Esportiu), LLABERIA (Cambrils) ,
FIGUERAS (Vendrell) .
Fins a 32 classificats de 45 inscrits.

Campió amb 9 punts Antoni BENET (Reus Esport iu).
Sots-campió amb 8 punts ALIÓ (Tarragona) ,
3er. amb 7 punts i mig LEDO (Tarragona).
4art. a 7è. amb 7 punts
MUÑOZ (Tarragona), HERRERO (Escacs Reus),
ADSERIAS (Vila-seca Salou), LA TRE (Hifrensa) .
8è. a 10è. amb 6 punts i mig
MARTI (Tarragona), RODRIGUEZ (Vila-seca Sa. lou) , BELTRAN (Alcanar).

Campió amb B punts Daniel RIUS (Amposta) .

ll è. i 12è. emb 6 punts
FERRER (Tarragona) , MARTINEZ (Hostal dels
Alls).
Fins a 32 classificats de 53 inscrits.

Sots-campió amb 7 punts i mig SOLI" (Vendrell).

CATEGORIA INFANTIL

3er. amb 7 punts i mig SANCHEZ (Gremcesa).

Campió amb 8 punts Francesc LLORACH (Reus
Esportiu) .

TERCERA CATEGORIA

4art. a 9è. amb 7 punts
WERNER (Tarragona), FIBLA (Alcanar), PIÑOL
(Hostal dels Alls), FERRE (Tarragona), FERRE
(Valls), RODRIGUEZ (Vila-seca Salou).
10è. a 12è. amb 6 punts i mig
PARDO (Amposta), LATRE (Hifrensa), REVERTE (Alcanar) .
Fins a 47 classificats de 68 inscrits.
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Sets-campió amb 7 punts i mig FENOLL (Escacs
Reus).
3er. a Sè. amb 7 punts i mig
CAVALLI" (SAFA) . MADURELL (Valls) , J. MARTI (Reus Esportiu) .
Fins a 43 classificats de 54 inscrits.

sultà accidentada degut a alguns
incidents durant els destrets de
temps.
A la ronda seç¡üent s'enfrontaren Millan i Pàmies, ambdues
amb 3 punts . La primera en sorti
victoriosa amb la qual cosa li
quedà un cami fàcil per a revalidar el titol, car només va cedir
taules amb M. Descarrega .
Llorach es recuperà de la seva
errada de la 3.C ronda, i amb
una forta segona meitat de campionat assoli el sots-campionat
després de guanyar en la decisi va darrera ronda a Pàmies .
Pàmies , doncs, mantingué un
nivell de joc acceptable. En fran ca linia ascendent trobem les
germanes M. i C . Descarrega i
T. Codera .

CAMPIONAT INFANTIL
Una novetat en aquest campionat aixi com en el Femeni i
Juvenil, pel que fa a aquesta demarcació, és l'haver jugat aquestes proves en dissabte a la tarda tots tres en un sol estatge,
la qual cosa els ha donat una
importància suplementària, car
cada ronda era una veritable mobilització .
Es disputà per sistema suis a
iO rondes .
Enguany aquesta prova ha tinout una major qualitat degut a
l'augment de la força mitjana
dels jugadors.
El titol fou per a Francesc lIorach, millorant el tercer lloc de
l'any anterior. El seu joc li va
permetre anar sempre al davant
de la classificació .

CAMPIONAT JUVENI L
Aquesta categoria està tenint
un notable progrés tant en l'aspecte quantitatiu -fet lógic emmarcat en el progrés general
dels escacs de la demarcació-com en el qualitatiu, i aixó si que
és un bon simptoma . Ara ja podem veure partides amb un xic
de qualitat fins a la meitat de la
classificació.
A primera vista hi havia dos
jugadors que tenien màximes esperances per al titol. Aquests
eren Alió i Benet. També estava
a l'expectativa Herrero , que pel
seu constant proç¡rés també podia aspirar al titol .
El campionat tingué dos moments decisius. El primer quan
Alió perdé amb Gutiérrez a la
3.c ronda , la qual cosa permeté
que Benet es mantingués en el
primer lloc amb certa tranquil.litat; i el segon quan el campionat s'hagués pogut posar d'allò
més interessant si Herrero hagués guanyat a Benet en una
partida aleatòria en la qual els
destrets de temps del primer foren decisius.
Benet, aleshores, es féu amb
el campionat cedint taules a Alió
i Adserias .
El sots-campionat fou per a
Alió el qual, malgrat el seu bon
joc, no va poder fe r res més degut a la de rrota inicial.
Les altres places per a la final
del Campionat de Catalunya foren molt disputades. Aquestes
foren per Ledo, Muñoz i Herrero,
que tingueren bones actuacions,
aixi co m la major part dels juga-

Anna M.r' Mil/a n

Antoni Benet

dors que estigueren sempre al
cap : Adserias, Latre ...

TON I ALFONS
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XVIII CAMPIONAT FEMENr DE CATALUNYA
Barcelona/Reus, 18 mai g a 22

juny 1980

CONXITA CANElA,
DEL CONGRÉS
REVALIDA El TíTOL
M, a TERESA LLORACH,
DEL REUS DEPORTIU, SOTS-CAMPIONA

L,'edició . d'enguany d'aquest
campiona t ha resultat d'a llò més
conflictiva perquè les jugadores
barcelonines s'oposaren de bon
començament a la fórmula prevista per la F.C .E. per a la seva

sant que hi prenguin part representa'nts de les diferents Delegacions, com que ja estan classificats per a les finals espanyoles, no treuen lloc als barcelo-

organització.

Aque sta situació l'han denunciada a la pràctica les jugadores en contestar, en termes actuals , l'organització convencional del campionat de Catalunya ,
oimés quan aquesta vegada es
veien obligades a jugar una fase
prèvia que, veritablement, era

Com sia que s'havia obtingut
la possibilitat de jugar una final
magistral a Platja d'Aro durant
la Setmana Santa junt amb el
desenvolupament del campionat
juvenil de Catalunya , i considerant que això era un progrés respecte la fórmula convencional
anterior d'una final en la qual,
a la pràctica, només jugaven les
jugadores barcelonines , i ara
Eeria possible que hi participessin també jugadores d'altres
con trades , la F.C .E. convocà una
prova eliminatòria per a les juradores barceloni nes a fin de
classificar-ne per a l'esmentada
final , la qual serviria per a classificar per al campionat d'Espanya .
Tal com hem comentat en d'altres ocasions, l'estructura actual
dels escacs catalans com a tals
pel que fa a l'accés dels nostres
c lassificats a les competicions
oficia ls a l'Estat Espanyo l és
co mpletament ficticia .
Tenint en compte que les anteriors Delegacions Provincials
de la F,C .E. gaudeixen del privilegi de classificar directament
als diferents campionats d' Espa nya, allò que se'n diu campionat
de Catalunya no deixa d'ésser,
en realit at, el campiona t provincial de Barcelona , perquè supo-

la final, en la qual hi partic iparien la Mi r Fepita Ferrer i les
classificades de Tarragona , i SI
n'h i haguess in de Girona i lle ida .
La convocatòria d'aquesta fase previa reuni 14 participants ,
però a l'hora de començar la
1.° rond a en fallaren 3. Ale shores, le s restants jugadores
deixaren de jugar i es neg aren
a continuar la prova en aquestes
condicions, car reduïa excesivament la participació i, per tant ,
els re sul ta ts eren , aleshores ,
massa aleatoris en 6 rondes, SI
s'admetien les adjudicacions per
"(ncom pareixe nça.

nins .

un au tèntic campionat provinci al

de Barcelo na, car havia de servir per a classificar un determi nat nombre de jugadores per a

CLASS IFICAC IÓ FINAL
Clas.

N OM

CondIa CAN ELA
2

M .~

Teresa LLORACH

Teresa OOOERA

T

CLUB

l

Congrés

'."
'J

,/,

'/,

6

Rosa

7

Olga SENTINELLA

Reus Deporhu

,/,

VulC8

'¡'

Ar .. c~ SALTO

Reus Oe~fI'u

'/,

Cristina GUASCH

Reus Oepoltll,l

IQ

Pilar SALTO

ReU5

11

Tert!$a MORANT

12

MUÑOZ

13

M.~

14

Rosa

34 (202) BUTLLETI D'ESCACS/SETEMBRE 1980

M~

PAMIES

DoIon PADRELL
M .~

FALCO

'."

D:~~J:t

4

O

'¡'

'I,

O

O

T '/,
'/,

11

O

'/,

'/,
DepOlt,u l o

Y,

Re us Depo'!lu

'/,

'¡'

O

Reus Depo. llu

'I,

'I,

O

TereSIanes

O

O

leres .om:s

O

O

'/,

I

O

l

3Y2

19.50

3%

16

3Y2

14 ,50

1

3Y2

'3

O

O

3

19,50

O

3

13

O

2Y2

O

O

4Y2

O

y,

O

O

O

TOT AL

S

,/,

MiS4.'ri córdi .. DESCARREGA neus Depo/llu

s"

' O

'/,

Teresianes

5

f cillia DeSCARREGA

,·1

3.

Reus Depor1.u

AelJs Oepor ' ,u

•

'."

O
O

2

O

O

O

O

O

O

O

O

2

O

15.50

"

AI mateix temps les jugadores es negaven a jugar qualsevol cosa que es digués Campionat de Catalunya i demanaven
només el campionat provincial
de Barcelona , que classifiqués
directament per al d'Espanya, al
igual que es feia amb el de Tarragona .
La F.C.E. va admetre l'anul.lació d'aquesta fase prèvia i, no
volent renunciar al Campionat
de Catalunya, perquè és la raó
d'ésser de la nostra Federació,
va convocar directament la final
d'aquesta prova, oberta a totes
les jugadores catalanes, encara
que estiguessin ja classificades
per al d'Espanya per les raons
tantes vegades esmentades .
Tot aquest daltabaix va provocar una general desorientació
en les jugadores barcelonines,
la major part de les quals es
van abstenir de prendre-hi part,
mentre fou aprofitat per les tarragonines, tenint en compte, a
més, que s'havia determinat un
nombre proporcional de rondes
al lloc d'origen de les participants.
Això feu que se n'inscriguessin 14 i, per aquest motiu , es determ inà jugar per sistema suís a
6 rondes, tal com s'havia anunciat per endavant es faria segons el nombre d'i nscrites . D'elies només dues eren de Barcelona i les a Itres de Reus (9) i
Tarragona (3) . Així fou com es
jugaren 34 partides al Reus Deportiu i 6 en el Congrés.
El previsible triomf de Concepció Ca nela es veié enterbolit a la 2. 0 ronda quan impensadament perdé amb Llorach , per
la qual cosa la seva candidatura
quedà compromesa . Canela guanyà totes les partides restants ,
però Llorac h entaulà amb A. Saltó a la 4.0 i perdé amb C. Descarrega a la 5.0 , donant aixi el
titol a la barcelonina .
Com a conseqüència d'aquest
rebombori , les jugadores catalanes per al proper campionat
d'Espanya , que precisament es
jugarà a Reus, són, per part
del campiona t de Catalunya, C.
Canela i Codera ; per part del
campionat de Tarragona, MilIan i Llorach; i com a club organitzador, C . Descarrega .

VENIU AMB NOSALTRES A LES
OLlMPIADES D'ESCACS
A Malra, del 3 al 8 de desembre de 1980
L'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA i el
«BUTLLETÍ D 'ESCACS» amb la col.laboració professional de l' Agència de viatges MAC ANDREWS
TOURS, S, A" organitza un viatge col.lectiu a Malta per
assistir a les Olimpiades Masculina i Femenina que es
celebraran del 20 de novembre al 8 de desembre.
Sortirem de Barcelona amb el vol AZ-357 a les 11,20
hores i arribarem a Roma a les 12,50. De Roma sortirem
en vol AZ-490 a les 14 hores per arribar a Malta a les
15.20 hores .
A Malta ens allotjarem a l'Hotel Phoenicia. de La Valella. El dia 4 al matí ens serà oferta una excursió amb
guia visitant la ciutat i les seves rodalies,
Després d'haver presenciat les cinc darreres rondes
de l'Olimpiada i la cerimònia de cloenda del dia 7, sortirem el dia 8 de Malta en vol encara no determinat vers
Roma i d'allí a Barcelona amb el vol JB-147 que surt a
les 18,55 i arriba a les 20.25 hores.
Tots els vols es faran en avions de línies regulars.
El preu per persona serà de PIes , 42.500,- amb un
suplement de Ptes, 6.500,- per a qui vulgui disposar de
cambra individual. El preu comprèn el bitllet d'avió d'anada i tornada. trasll at en autocar de l'aeroport a l'hotel
i viceversa, excursió a La Valetta. i estada a l'hotel en
règim d'allotjament i esmorzar.
Aquest preu està calculat per a un mínim de 15 persones, La inscripció s'ha de fer abans del/O de novelllbre proper, i en el moment de formalitzar-la s'ha d'a bonar la quantitat de 10.000 pessetes com a paga i senyal
per a les reserves que genera.
Les inscripcions s'han de cursar a les oficines de MAC
ANDREWS TOURS, S, A .. Passeig de Colom, 21. Tels.
(93) 301 8223 i 3173558 de Barcelona-2,
Per als que puguin estar-ne interessats. i sempre que
hi hagi un mínim adequat. a la tornada es podrà fer escala a l'Alguer (illa de Sa rdenya). per a passar-hi dues nits
i tornar a Barcelona el dia 10 de desembre, El suplement
per aquesta extensió seria de PIes. /7,000,- per persona .
En el moment d'inscriure's en el viatge cal fer constar si es desitja anar o no a l'Alguer.

JORDI PUIG
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11 COPA CATALANA
"TROFEU AGUSTI PUJOL))
Vuitena edició, Temporada 1979/80

GUANYÀ L'ASSOCIACIÓ BARCINONA
Quedà finalista el Foment Martinenc

SETZENS DE
FINAL
CERDANYOLA V
JAKE
BARCINONA
TORRENEGRA
CONGR~S

CATALONIA

VUITENS
DE FINAL

r
r
t

JAKE
2Y2 - 3 ~¡'
BARCINONA
3-2

CATALÒNIA

3 - 3·

VULCA "B "
ARAGON(S

}

VULCA " B"
4Y2- 1 Y2

ESPANYOL
TARRAGONA

}

ESPANYOL
4,2

IGUALADA
VILAFRANCA "c""

~

U,G.A.
EL RUSC "B"
VULCA
CATALA
SALLE/HORTA
CORNELLA

r
}

IGUALADA
6-0
EL RUSC "B"
0-6
VULCA
6, o

FINAL

}"""""

BARCINONA
4 -1

3* - 3

BARC INONA
4-2

}

''''''''

3% - , V2

},"'"

VULCA
1 -4

V2 - 4%

r

FOM, MARTINENC
5-o

~

CA LAF
TERRASSA

}

CALAF
3* - 3

JAKE "B "
BARCELONA

}

BARC ELONA
l Y2- 4 Y2

ESPANYOL "B"

3% - 2V2

OLESA
}
'AT, COLOM " B"

OLESA

BARCELONETA
SEAT

}

SEAT
Y2 - 5 Y2

CASTELLAR
AT. COLOM

}

CASTELLAR

BARCINONA
3 V2 - 1 Y2

}

FOM, MARTINENC
3 ,3'

"'~'O, .,.

FOM, MARTINENC
3th - 1 Y2

3 Y2 - 11h

FOM, MARTINENC
3* - 3

}"''''0"'
4Y2 - ' Y2

3Y2 - 2V2

3 Y2 - 2'/2

CAMPIO

3 - 3·

r"""" }

ESPANYOL " B"
SANT FELIU
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SEMIFINAL

2-4

FOM , MARTINENC
BARCINONA " B"

.

QUARTS
DE FINAL

BARCELONA
3* - 3

}""

3 Y2- 2 Y2

Classificat per aplicació del Sistema holandès .
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SEMIFINALS
F, MARTINENC - BARCELONA

BARCINO NA - VULCA

O
O

Les altres finals

Vehí . O. Rodríguez
Batalla . Martín
Si rvent - Ayza

Piqueres • Beltran
Xalabarder
Palau
Paredes • Catalan E.

1
1

Garcia Conesa - Niato
Garriga - Collada
Parés - Pi sa
4

O
O
O
O

1
O
O Padró s - Bofil l
O Pagés - Morell
1 Sabadell _ Catalan H

2

3"

Les fases de repesca per
a donar un guanyador de
cada categoria partint dels
equips que foren eliminats
per altres de superio r cate¡¡oria , vare n donar els res ultats següents :

O
O

1
O
3

1.0 categoria: Guanyador el
CATALA ESCACS CLUB per
la seva victòria contra el
C , E, Espanyol . B · per 3
punts i mig a 2 i mig .

MATX FINAL
ASSOCIACIÓ BARCINONA 39 / 69

,;'
1
1
1
O

VEHI

-1-

PAR~S

-2-

GARRIGA
GARCIA CONESA
SIRVENT
BATALLA

-3-

- 4-5-6-

PALAU
PIQUERES
PAORÓ S
PAREDES
SABADELL

Tot i que la convocatòria està
llençada a tots els cl ubs que
pertanyen a la F.C, E, i que s'indica que s'elimina ran per proximitat geogràfica, sembla que els
clu bs de la major part de contrades - i com més allunyades
de Barcelona encara més- no
copsen la co nven iè ncia de participar-hi .
Cald ri a, doncs , fer una crida
especial per a omplir aqu esta
prova amb equips de tote s les
procedències, la qua l cosa tampoc és massa onerosa tenint en
compte que és la competició del
k ,o" és a dir, que són pocs els
que tenen la possibilitat d'anar
lluny perquè cada enco ntre és
una eliminatò ria , La participació,
doncs, és un desafiament que
s'ha d'assumir per a veu re fins a
quin punt es pot arrib ar eliminant adversaris.
D'altra banda s'han registrat
també sensibles absències d'equips qualificats la qual cosa

'12
O
O
O

3,° categoria: Guanyador
el CENTRE ARAGONÈS per
la seva victòria contra el
C . E. Congrés • D · per 3
punts i miç: a 2 i mig ,

PAG~S

3 th

L'edició d'enguany s' ha jugat
del 16 de maig al 22 de ju ny
amb la participació de 57 equips ,
t:s una constant d'aq uesta
com petició que la participació
es redueixi a l'entorn de Barcelona , la qua l cosa desqualifica
bastant la de nominació que porta ,

2,° categoria : Guanyador el
PINEDA per la seva victòria
contra el Centelles per 3
punts i mig a 2 i mi g.

FOMENT MARTINENC

1 112

deixà novament via lliure a la
ri val itat entre el Vulcà i el Barci nona , que porta ven tres finals
seguides ,
També semblava que enguany
se ri a una nova Go nfrontació entre els dos equips, i aixi s'esdevingué encara que no a la fi nal
ja que es trobaren a la semifi nal i gairebé es podia dir que es
tractava de la final anticipada .
El Barcinona obtingué un nou
èxi t en aquesta se mifinal guanyant cla rament el Vulcà, Després dels esdeveniments del
darre r campiona t de Cata lunya

per eq uips en el qual una decisió federati va donà el titol al
Barcinona , el cas és que les
co nfrontac io ns d'aquests dos
equips en la mateixa t emporada
s'han saldat a favor del Barcinon a, sense que s'hagi de retreure la paraula sort, pel que
els mateixos jugadors graciencs
han hagut de reconèixer esportivament la seva derrota .
La final del Barcinona amb el
Foment Martin enc, que havia
tingut un accés bastant fà ci l, va
suposar l'es perada victòria del
primer en un matx on fins la par-

HISTORIAL DE LA li COPA CATALANA

Edició

Temporada

I
li
III
IV
V
VI
VII
VII I

1972173
1973174
1974175
1975/76

1976177
1977178
1978179
1979/80

Guanyador
U.G.A.
ESPANYOL
SEAT
SEAT
VULCA
BARCINONA
VULCA
BARCINONA

Finalista
Foment Marllnenc
Sabadell
Cong rés

Terrassa
Barcinon a
Vulcà
Barcinona
Foment Martinenc

la copa passarà a ésser propietat de t'equip que guanyI tres edicions . sIgUin
seguides o alternes,
SEAT, Vulca o BarC lnona només han de guanyar una nova edició i s'adjudIcaran
la Copa en prop ietat
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tida que resul tà inacabada tingueren al seu favor,
Altre cop ca l destacar l'actuació del segon equip de l'Espanyo l, que arribà tan lluny com
l'equip principal , i ambdós caigue ren en els quarts de final.
Com a resultats que podrien
entrar dins la cateç¡oria de sorpreses per l'eli minació d'equips
teòricame nt superiors - al menys
per la seva categoria de club independentment dels jugadors
alineats- cal esmentar la del
Cong ré s i Vulcà .B. a càrrec
del Catalònia; del Terrassa per
part del Calaf; i del SEAT a cu ra
del Barcelona

Equip de l'Associació
Bare/nona guanyador

de la Copa Catalana .
D'esquerra a dreta:
asseguts , Garriga ,
Parés . Vehí i Sirvent.
Drets , V iladot, Garcia
Conesa, Batalla;
Pascual.

JORDI PUIG

D 73 / a

N ,U 158

PALAU (Foment)

PAREDES - GARCIA CONESA
Deferlsa india de Rei

1 d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7 . 4 g3
0·0 . 5 Ag2 d6 . 6 CI3 Ce6. 7 ds CaS. 8
Cd2 eS . 9 O-O a6. 10 De2 Tb8 . 11 b3
bs. 12 Tb1 Ad7. 13 Ab2 b X e4. 14
b X e4 De7. 15 h3 e6 . 16 Rh2 Tle8. 17
d x e6 A x e6 . 18 CdS A X ds . 19 A x I6
A x g2. 20 T X b8 T x b8 . 21 A x g7
A x 11 . 22 Aa1 Ce6. 23 C x 11 Cd4,

Te8. 20 Cd4 Od7. 21 Dd2 AlS . 22 Te1
Cd3. 23 T x e8+ C x e8. 24 C x ls
O x 15. 25 Oe2 C16. 26 De2 e6 . 27 Ag2
Dç6. 28 Ad6 Cd7. 29 b4 Ce1. 30 O x g6
I x g6 . 31 Ah3 C X I3+. 32 RI2 C3es.
33 Ae6 + Rh7. 34 a4 gs . 35 A X eS
C x eS . 36 Ae8 Rg6 . 37 A x b7 R16. 38
Re3 Re7 . 39 bs Rd7. 40 A x e6 +
C x e6. 41 b x e6+ R X e6 . 42 Rd4 94 .
43 c4 d x c4 . 44 R x c4 Rc7. 4S RbS
Rb7. 46 e6 + Re7 . 47 ReS .
1 • O.

el blanc abandonà a la jugada 36.'.

E 62 / e

N.O 161

0-1

PRADOS · CANAS

R 60 / .

N. ' 159

VEHI (B.reinon.)
Posició en què la pa rtida es va dei-

xar inacabada:
La jugada segellada del blanc va

ésser:
46 Tdh1
La continuació és pràcticament for-

çada:

SIRVENT - AYZA

1 04 eS . 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4. 4
C X d4 96. 5 Ae3 Cffi , 6 Ce3 Ag7. (Les

Obertura Peó de Dama

neg res han opta t pe r la va rian t del
dragó accelerat , que dóna al seu opa·
nent la possibi litat d'escolli r la Hnia
següent.) 7 C X c6 b X c6 . 8 eS CdS .
(Potser és més conegut 6.. Cg8. La
textual ofereiX , aparentment, un peó a
les blanques a canvi d'un ràpid desenvolupament de peces i. posteriorment, es recupera el peó . Per ex em-

1 d4 dS . 2 Cd2 C16. 3 e3 C16. 4 Ad3
Ag7. 5 Cgl3 0·0. 6 0·0 b6. 7 04 Ab7.
8 eS Ce4. 9 Tel C x d2 . 10 A x d2 Ac8 .
11 AgS Ae6 . 12 Dd2 a6 . 13 e3 eS. 14
014 Ce 6. 15 Oh4 Dd7. 16 Ah6 e X d4 .
17 Cgs A X es. 18 A x I8 R X I8 . 19
O x h7 Dd6. 20 14 Ag7. 21 T x e6
I x e6. 22 D X g6 CdS. 23 Ch7+ .
1-O

46 ... T.h8. 47 14!
R 38/.

N.O 160
El bl anc t é avantatge decisiu, ja que
té peó de més, i el negre no pot defensar al mateix temps les debilitats
de b5, eS i h5. Per exempte:

1)
21

47 . . eX14. 48 D x d4+ i T X I4 o
9 X14.
47 . .. De6. 48 D X b5, ete.
VICTOR VEHI

GARRIGA - PAORóS
Obertura anglesa

1 e4 eS. 2 Ce3 C16 . 3 g3 CCS. 4 Ag2
Ab4. 5 CI3 O-O. 6 O-O 04. 7 Ce1 A X e3 .
8 d X c3 h6. 9 Cc2 Te8. 10 f4 e x f3 .
11 e x I3 d6 . 12 Ae3 Ae6. 13 b3 Od7.
14 eS dS . 15 Te1 Ah3. 16 Ah1 DIS. 17
Af4 T x el +. 18 C X el CeS. 19 Cc2
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Oefensa siciliana

ple: Al 9 C X d5 e X d5 . 10 D x d5 Tb8.
11 Ac4 .. -aixi es va jugar en la partida Evans-Eliskases l'any 1960. Les
b'a , ques lluiten per a mantenir l'avan ta tge material- 11. 00. 12 O-O ! Dc7.

13 14 d6 . 14 e X d6 e X d6. 15 Ab3 Ae6 .
16 Dd2 A x b3 , I el joc està equilibrat:
B) 11 A X a7 ... -aquesta fou la j ugada que es va fer en la partida SajarovVeresov, també l'any 1960. Amb ella
Jes blanques renuncien al peó de més
amb la finalitat de donar un desenvolupament més actiu a les seves pec es
I utilitzar, de passada, la columna al
a6- 11. .. T X b2 . 12 Ad4 T x c2 . 13

Ad3 e6 . t4 D.8 Te6 . 15 0· 0 0·0. 16

Ab5 Te2 . 17 De4 De7. 18 a4 Ab7. 19
De3 TeS. 20 Tfdl . i les blanques te·
nen millor posició -anàlisi de Pach man-) . 9 e X d5 e x d5. 10 Ad4 ..
(Precisament perque no està molt clar
que les blanques aconsegueixin avantatge prenent el peó , Iai com es desprén del comentari anterior; vaig preferir refusar-lo. més encara quan obstrueiX la gran diagonal blanca per l'alfil de dama negre. ) 10 ... O-O. 11 h4 ...
(S 'ha acabat la polítiCa fina. Aquest
mOViment s 'aparta, segons crec. dels
camins fressats . ) 11 ... Ab7. (Si 11 ...
h5 hauria seguit. coratjosament, 12
g4 ... ) 12 h5 ..
(Potser, endevinant

institut d'escacs
catalunya
•I.e.c.)
Ronda Sant Pere, 32 , 1er. H. Telf.: (93) 302 71 69 - BARCELONA- lO

aquest moviment. les negres haurien
d'haver Jugal 11. ., h6. en lloc de la
textual Ab7 , per IaI de seguir contra
12 h5 g5. ) 12 ... Te8 . 1314 d6. 14 Ad3
d Xe5. 15 I X e5 Oe7. 16 h X g6 I x g6.
(Aqul les negres haurien pogut optar
per diverses tlnies, però cap d'elles
amb resultats, al meu veure, satisfacloris: A ) 16 .. A Xe5 . 17 g7 A X d4. 18
A x h7 + R x g7. 19 ' Dg4 + R16. 20
Th6+ ... seguit de mat; B) 17 ... Ag3+ .
t 8 Ae2 .. i guanyant per les amenaces simultànies 19 9 X 18 = 0 ... i 19
A x h7.. .; e) 17 ... A X g7. 18 Dg4 e5.
19 A X h7 + Rh8 . 20 A15+ Rg8 . 21
Th8 + R X h8. 22 Dh3 + ... seguit de
mal; D) 16... h x g6. 17 Dg4 De6, defen sant el punt g6, 18 Dh3 Tfe8, i
encara que aquesta és, possiblement ,
ta millor defensa, després de 19 0-0-0 ..
les blanques estarien millOr per l 'amenaça Tdfl combinada amb Oh7 + . )
17 Og4 Oa5+. 18 e3 Te6. 19 T x h7
R X h7 . 20 e 6 .. . (Una forta jugada intermèdia amb la qual potser no comptava el meu adversari qui ara haurà
de sacrificar material per a poder prossegUir momentàniament la resistència. \
20 . T16. 21 A X ffi T X e6 +. (Naluralment SI 21 ... ex f6, segui ria 22
O x g6+ Ag8. 23 Oe8 + ... i mat seguit) 22 O x e6 A X I6. (Si 22 ... exl6.
23 017 . o bé 23 0 -0-0 ... decidirien.
preferentment aquest darrer moviment
sena el mIliar, vegem : 2·3 0-0-0 Dc7
-si 23
D x a2 . 24 DI7 Da1 + . 25
Ab1. amb la morlal amenaça de Th1
mat sense comptar amb O X b7. I si
23
Ah6 +. 24 Rbl Oc7 -per tal d'evilar 25 DI7.. . 25 D X I6 Dg7. 26 Dh4 ..
al meu veure baslant ms fort Que el
canvi de dames, i no serveix 26 ... d4
per 27 e X d4 Axg2 . 28 Tgl .
ele .
per altra part l'amenaça 27 g4 .. és
també molt forla-. 24 Thl + Ah6 + i
després de 25 Rbl ... s 'arribaria a la
variant analItzada anteriorment.) 23
or7 +
(I les negres es donen poques Jugades després. )
Crec qu e va se r una partida ¡nteressant per l'ofen siva sobre l'enroc

1-O
LLUIS

PRADOS

9è. CURS DE FORMACIÓ DE MONITORS
L'Escola d'Escacs de l'I.E.C. convoca el 9è. Curs de Formac ió de
Monitors a Barcelona-ciutat, del 12 de gener al 6 de febrer de 198 1.
El curs tindrà lloc els dilluns, dimecres i divendres, de 2/4 de 8
a 2/4 de 10 del vespre. Tindrà una durada de 24 hores lectives amb
sessions de dues hores cadascuna . Les classes es donaran a l'aulabiblioteca de l'I.E.C.
El s drets d'inscripció seran de 3.500 pessetes. Per a formalitzar
la inscripció s'haurà d'haver fet efectiu el pagament dels drets corresponents.
AI terme del curset i, superades les proves que s'estableixen, la
Federació Catalana d'Escacs lliura el corresponent titol oficial de
Monitor d'Escacs.
Per a les inscripcions o qualsevol altra informació complementària
els interessats s'han d 'adreçar a la Secretaria de l'I.E.C., Ronda Sant
Pere, 32, 1er. pis, despatx H, de Barcelona-3, telèfon (93) 302 71 69,
de 6 a 9 hores del vespre.
NOTA : Els SOCIS de rI .E.C . tmdran una rebaIxa del 20

%

en el preu de la mSCf/pclo.

III CURS DE PERFECCIONAMENT PER A JUGADORS DE 2.° I 3.°
CATEGORIES
El Departame nt d'Iniciació de l'Escola d'Escacs de l'I.E.C. convoca
a Barce lona-ciutat el tercer curs dedicat a jugadors amb llicència
federativa per la F.C.E. de 2.° i 3.° categories .
El curs es durà a terme del IOde novembre al 5 de desembre de
1980, els dilluns, dimecres i divendres, de 2/4 de 8 a 2/4 de 10 del
vespre. Tindrà una durada de 24 hores lectives comportant 12 sessions de dues hores ca dascuna .
Les classes es donaran a l'aula-biblioteca de l'I.E.C. per un equip
de professors que desenvoluparà el temari que a continuació s'esmenta : 1) Centre i desenvolupament; 2) Funció estratèg ica de les
peces ; 3) Els peons ; 4) Temes tàctics ; 5) Anàlisi de posicions; 6) L'atac
al rei ; 7) L'obertura ; 8) Els finals ; i 9) Els escacs de competició.
(Per a més detalls del programa a desenvolupa r veieu núm . 19/20
pàgi na 124 .)
El nombre d'assistents per a cada grup es limita a 12 persones .
Els drets d'inscripció d 'aquest curs són de 3.500 pessetes.
Per a les inscripcions o qualsevol altra informació complementària els interessats s'han d'adreçar a la Secreta ria de l'I.E.C., Ronda
Sant Pere , 32, l er. pis, despatx H, de Barce lona-3, telèfo n (93) 302 71 69
de les 18 a les 21 hores.
Hi cap la possibilitat de desenvolupa r aquest mateix curs a d'altres
comarques sempre que es reuneixi el nombre d 'a lumnes previst per
grup i s'estableixi n les condicions convenients per a portar-lo a terme
en un indret determinat.
NOTA: Els socis de f'/.E .C. tindran una rebaixa del 20 % en el preu de f8 inscripció.
SETEMBRE 1980/ BUTLLETI D'ESCACS
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La Festa Catalana dels Escacs fou concebuda per a superar el concepte -provincialista· que tenien abans aquestes
manifestacions a redós dels organi smes en què s'havia esquarterat, a partir de 1939, la suprimida Generalitat de Catalunya.
Així que, tot just es va reprendre el camí de recuperació
de la nostra identitat nacional,
la Federació Catalana d'Escacs
va voler que tots els escaquistes
catalans es sentissin agermanats i que la confrontació fos
únicament de caire esportiu.
Aquest caràcter es va determinar per criteris de densitat i
qualificació.
S'establi que la comarca del
Barcelonès, que representa en
aquests moments per si sola el
35 % del nombre de clubs de
40 (2081 BUTLLETI D'ESCACS/SETEMBRE

tot Catalunya i que concentra
la major part dels jugadors qualificats, s'enfrontés a la resta de
comarques catalanes.
Així foren la primera edició
de 1978 a Llagostera (Gironès)
i la segona de 1979 a Reus (Baix
Camp).
Però no podem dir el mateix
de la tercera, que s'ha celebra!
a Lleida (Segrià) el 13 de juliol
passat.
Encara que la intenció de la
seva convocatÒria fou la mateixa, la inscripció canvià aquesta
vegada el signe. S'ha de tenir
en compte que el nombre de jugadors inscrits fou molt just respecte dels 200 contendents que
calien, i que la seva procedència gairebé obligava a la so lu ció que es prengué , que fou la
-provincialista •.
1980

Efectivament, com sia que no
hi hagué cap inscrit de la Reg ió
Escaquista de Girona , i que del
Barcelonès només se n'inscrigueren 45 deixant de fer-ho pràcticament tots els jugadors de
més anomenada, es decidí agrupar les forces per Reg ions Escaquistes, i aixi les corresponents a Lleida i Tarragona s'enfrontaren a la de Barcelona , entenent com a tals, encara, les
divisions provincials .
Partint d 'a questa divisió tenim que de L1eída en participaren 60; de Tarragona 40 ; del
Barcelonès ja hem dit que eren
45 ; i de la resta de la - provincia· de Barcelona 55.
Considerant que el bloc homogeni de - Barcelona. tenia una
força virtual superior, es donà
l'avantatge a la formació contrària que tots els seus taulers
portessin les blanques . Tot i
amb això l'equip favorit encara
fou superior i s'endugué la victòria per 52 punts i mig a 47 i
mig .
Tampoc la distribució per categories fou possible fer-la homogèniament i per tant els aparellaments s'hagueren de fer
una mica per aproximació en
molts dels casos.
Per a donar alguna informació suplementària de caire esportiu , a continuació donem els
resu ltats per grups de 25 tau lers :
Del 1 al 25
Del 26 al 50
Del 51 al 75
Del 76 al lCO

11
15
16

- 14
-10
9

lOy, -14y,

Cada guanyador individual va
ésser premiat amb una medalla
com memorativa concedida per
la Diputació de Lleida, i els
Jugadors que feren tau les aconseg uiren la medalla si pertanyien
a l'equip guanyador.
Alhora s'adjudicà el III Trofeu
President de la Generalitat de
Catalunya a la partida més desta cada . Aquesta fou la que disputaren Serra (Tàrrega) i Garriga (ONCE), que guanyà el primer.
Aquesta Festa fou organitzada per la Reg ió EscaqUista de
Lleida que presideix el Sr. R, -

card Lega i Arredondo, amb la
col.laboració de l'Ajuntament de
Lleida .
La competició tin gué lloc en
els amplis salons de l'Hotel lIerda, on també es celebrà el tradicional àpat de germanor en
el qual s'aplegare n 400 comensals . Va l a dir qu e tot fun cionà
corre ctament palesant l'esforç
que calgué fer perquè fos així.
Presi di l'àpat el Directo r General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya, Sr. Josep
Lluis Vilaseca, el qual va encoratjar tots els escaquistes a continuar aquesta tasca de construir Catalunya a través dels escacs .
El President de la F.C.E., Sr.
Joan Segura, imposà al Sr. VilaEeca la Medalla d' Or de la
F.C.E. com a testimoni de fidelitat a la no stra màxima institució. Es clogué l'acte amb el lliurament dels diferents premis
conque rits pels jugadors cata lans en les proves catalanes i
espanyoles, aixi co m també es
procedi al lliurament de premis
de les com peticio ns lleid atanes.
JORDI PUIG
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SERRA (Tàrrega)
GARRIGA (O NCE)
Defensa escandinava
1 e4 e6. 2 CI:! d5. 3 e X d5 O X d5.
4 Cc3 Dd8. 5 Ac4 C16. 6 O-O Ae7.
7 d3 a6. 8 a:! Cc6. 9 TelO-O. 10
h3 b6. 11 b4 Ab 7. 12 Ab2 b5. 13
Ab3 Dd6. 14 Ce4 CXe4. 15
T X e4 T?d8. 16 Tg4 g6. 17 Dd2
15. 18 Dh6 A16. 19 T x g6+ h X g6.
20 D x g6 + Rh8. 21 A X f6+
T X I6. 22 D X f6+ .

TÀRREGA (Baix Urgell)
18 maig 1980

ROMÀ BORDELL, DE TERRASSA,
GUANYADOR DEL TRADICIONAL
TORNEIG OBERT DE PARTIDES
RAPIDES
En el marc del claustre del
col.legi de les Escoles Pies es
va d isputar la XV.a edició d'aquest clàssic torneig obert de
partides ràpides que el club local organitza cada any.
El torneig es desenvol upa per
eliminatòries . Les partides es juguen seguint el gong, que sona
cada 20 segons, moment en què
li és obligat de jugar a qui li
toca.
En total hi hagueren 63 participants, la major part d'e lls de
Cata lunya, i tam bé uns quants de
l'Aragó, que tradicion alment hi
participen. També hi participaren aquesta vegada un jugador
alemany i una jugadora holandesa .
En les semifinals BORDELL,
de Terrassa, g uanyà Montolio
(fill), de Balag uer, i ULVESTAD,
del Masnou, s'imposà a Codina ,
de Lleida .
La final la disputaren, per tant,
BORDELL i ULVESTAD. Guanyà
el primer i s'endugué el premi de
10.000 ptes. El finalista t ingué
com a premi 3.000 ptes.

El premi al juvenil millor classificat fou per a Codina, del Lleida.
. El premi de bellesa l'obtin gué
Joan Miquel Alonso, de Barcelona, amb una bonica miniatura.
El premi per al veterà m.és ben
classificat fou per a Montoliu
(pare), de Balaguer.
I, per últim, el premi al millor
classificat loca l fou per a Ramon
Riba .

o
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ULVESTAO ( Masn ou)
BORDELL I Espanyol)

Defensa Nimzoindia

1 d4 C16. 2 e4 e6 . 3 Ce3 Ab4 . 4 e3 e~
5 Ce2 O-O. 6 a3 A X e3+ . 7 C X e3 d6
8 g3 Ce6. 9 d x eS d x e5 . 10 Oe2 b6
11 Ag2 Ab7. 12 O-O Oe2. 13 b3 Tld8
14 Ab2 CeS. 15 13 Cd3. 16 Ce2 C X b2
17 O x b2 · Td3. 18 CI4 Td7. 19 Tldl
Tdd8. 20 T x d8 O X d8. 21 DeS Od6
22 DgS h6 . 23 Oh4 DeS. 24 Tel Oe3
25 Rf1 O x b3 . 26 Ch5 Oe6. 27 RI2
e x h5 . 28 o X h5 o x c4. 29 DeS Dd4
O 1

Finalistes del
Torne ig de
partides ràpides

de Tarrega .

Amb blanques,
Ulvestad; amb
negres , Bordell .

1-O

Representació gràfica de
les inicials de cada peça

R= ~ c = t¿j A=i,

D =~

T=

M
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VII OLlMPIAOA fSeDLAR DEL REUS DEPDRTIU
Reus (Baix Camp), del 27 d'abril al 11 de maig de 1980

PARTICIPACIÓ DE MÉS DE 250 ESCAQUISTES
Per setè any consecutiu el
Reus Deportiu ha bastit aquesta competició que comporta jurament olímpic i arribada de flama olimpica i tot.
El lema que presideix aquesta manifestació esportiva és
-units farem amICS -.
Els esports convocats foren :
atletisme, bàsquet, ciclisme, escacs , futbol, handbol, hoquei sobre patins , mini bàsquet, natació, tennis, tennis de taula i voleibol.
Els convocats són tots els escolars dels centres d'ensenyament de Reus i comarca, entenent aquesta pel senti t ampli de
demarcació car hi participen
també escolars de Tarragona
ciutat.
Cada centre escolar pot ins-

per desenvolupar 668 proves
d'atletisme i natació i 70 1 partits dels altres esports .
Pel que fa als escacs, enguany
s'han aplegat més de 250 participants superant considerablement els 175 de l'any anterior.
D'aquesta manifestació s'encarrega , com és propi, la Secció d'Escacs de l'entitat, que és
presidida pel Sr. Joan Carles
Colom . Precisament enguany
aquesta Secció del Reus Deportiu commemora les -Noces
d'Oro, de la qual Cosa ens ocuparem en el proper número .
Per deixar constància d 'aquest fet publiquem a continuaCiÓ el palmarès de les proves
d'escacs. Entre parèntesi el nom
del centre escolar al qual pertany.

Catego ria

C ampió

Sots-cam pió

Tercer

Parti cipants

Benjamins
femenins

Eva Abadia
(Ntra. Sra. Àngels)

M .o Carme Vives
(Teresianes)

Encarnació Colodrero
(Ntra . Sra . Àngels)

22

Benjamins
mascu lins

Carles Fort
(Sant Rafael)

Oscar Vidal
(Sagrada Familia

Agustí Ferrandiz
(Sant Pau Apòstol)

60

Pilar Saltó
(Sant Josep)

Araceli Saltó
(Sant Josep)

24

Infanti ls
femenins

,

criure tres pa rticipan ts per competició en les proves individua ls
i un equip en les de conjunt.
Els participants han de ser
inscrits a través de A.D .P.C.E. o
les corresponents organitzacions
federatives oficia ls.
No solament s' hi inclouen
competicions esportives sinó
que hi ha altres manifesta,
cions culturals i artístiques,
això sí, referides a l'esport. Aixi
hi ha concurs de cartells de 1' 0 limpiada , concurs literari en prosa i vers, concurs de cinema aficionat i concurs de fotografia.
Sense dades encara de la participació d'enguany ens podem
referir a la de l'any passat que
fou la de 4.228 participants individual s, 51 centres escolars , 18
municipis implicats, tot plegat

Misericò rdia Descarreg
(Presentació)

Infantils
masculins

Joan Cavallé
(Sagrada Familia)

Xavier Camps
(Sant Tomès)

Màrius Gómez
(Sagrada Famil ia)

82

Cadets
femenins

Cèlia Descarrega
(Presentació)

Cristina Guasch
(Sal vador Vilaseca)

Teresa Llorach
(Sant Josep)

18

Cadets
masculins

Joan Adserias
(Martí Franques)

Joan Carles Montell
FormaCió Professional)

Manuel Funez
(Marti Franques)

34

Juvenils
femenines

Teresa Adserias
(Marti Franques)

Em oar Grau
(Pons d' lcart)

M .o del Mar Buenache
(Pons d'lcart)

Juvenils
mascu lins

Josep M .o Llort
(Salvador Vilaseca)

Jose p M ° Badia
(Salvador Vilaseca)

C arles Segarra
(Pons d'lcart)

(ambdós ex-equo)
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LXVI CAMPEONATO INDIVIDUAL
DE ESPAÑA (SEMIANAL1
Llei da, 17 a 24 a90sto 1980

SE ClASIFICO UN PElOTON DE
Siguiendo el programa establecido con la nueva fórmula
de organización del Campeonato
Absoluto de España dividido en
dos fases, la semifinal y la final ,
tras haberse jugado la final en
el mes de junio en Alcoi, correspondiente al año en curso, se
d isputó 'pràcticame nte a renglón
segui do la semifina l del campeonato próximo , es decir, de la final que se ha de jugar el año
próximo .
Este desfase en el tiempo se
aparece excesivo en orden a la
situación de forma de los jugadores que puede darse de un
año para otro . Menos mal que
los clasificados de este año tienen la juventud suficiente para
esperar que prosigan su ascenso . Pero tampoco descarta que
jugadores ahora eliminados puedan estar en mejor momento
dentro de un año .
Por lo que respecta a la competición en si, ésta adoleció del
defecto de ser poca s rondas para tantos jugadores . Inicialmente previsto a 10 rondas, por razones de economia se tuvo que
aco rtar a 8, lo cual perjudicó notablemente la compe ti ció n, ya
castante afectada por tratarse
de una prueba de clasificación
y no de titulo.
Ambas circunstancias unidas
-la cortedad de rondas y la
preferencia a clas ificarse y no
a ganar el torneo- estropearon
el aspecto deportivo, ya que
cuando se dobló la mitad de la
competición y se advirti ó un grupo predominante, éste tuvo pocas dificultades en mantener sus
posiciones entablando las partidas que les queda ban , con lo
cual despacharon el torneo con
ci erta facilidad ,
Incluso en la ultima ronda se
produjero n chocantes si tu aciones para forzar resul tados con

~UGADORES

Vehi contra Ochoa .

Cuadras contra Sànchez GU/rado.
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CLASSIFICACIÓ FINAL
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20. 0 a 26.0 con 4 puntos y medio
MARIN (Cordo besa) . CODINA (Catalana). ROJAS (Alme.
rien se) . DOMINGO (Granadina), BRITO (Las Palmas), NU.
ÑEZ (Asturiana) y GONZALEZ (Palentina).
27 .0 a 40.0 con 4 puntos
GORNE (Catalana), R. TALAVERA (Sevillana). BALLESTAR
(Castellonense). LEUZA (Navarra). MORENO (Murciana),
MORENO (Valenciana). VERDU (Alicantina). BESGA (Viz·
caína), GÓMEZ D. (Alicantina) . ANTUÑA (Asturiana). SO·
TILLO (Madrileña). ALONSO (Guipuzcoana), STERLlNG
(Madrileña) y GARCIA (Ciudad Real).
41 .0 a 47 .0 con 3 puntos y med io
SIÓN (Leone sa). JUANPERA (Catalana), MOSTEYR IN (Ga·
ditana). LEONTXO (Alicantina). PASTOR (Soriana). Pepita
FERRER (Catalana) y MORALES (Las Palmas).
48.o a 55.0 con 3 puntos
CARRUEZ (Catalana) . MARIN (Valenciana), ROJAS (Tole·
dana). BERNAL (Salmantina) , FERNANDEZ (Alcarreña).
LORENZO (Orensana) . ALMEIDA (Las Palmas) y GENSA·
NA (Catalana) .
Hasta 63 clasificados .

el simple objeto de mejorar el
Bucholz . Que se lo pregunten
sino a Brito.
Con estas coord ena das es
dificil analizar ninguna actua·
ción . De todo s modos bien me·
recen un comen taria Cuadras.
Sanchez Guirado y N ieves Gar·
cia. que fueron las principales
sorpresas en los lugares clasi·
ficatorios . y hasta de Félix Fer·
nandez y Nori a. au nque por fai·
ta de Bu cholz se vie ran des ban·

cados. pera obtu vieron la mis·
ma puntuación que los lidere s y
quedan a la e"pectati va de las
posibles bajas .
De Ochoa. Pomés y Vehi po·
co podemos decir por cuan to su
clasificación entra dentro de lo
esperada . O choa hubiera ten i·
do que clasificarse con mayor
ho lgura y autoridad. pero fue el
que mas pers ig uió las tablas de
última hora . Pomés està en fran·
ca recuperación a su reg re so
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del servici o mi litar y pueden em·
pezar a esperarse buenas ca·
sas de él. Y Vehi ve truncada
su lenta ascenso, precisamente
a partir de este momen to en que
se incorpora a filas .
Cuadras es jugador poca pro·
digado por sus ocupaciones pro·
fesionales. pera lentamente se
ha ida in troduc iendo en el aje·
drez español a partir de su re·
ducto de Figueres.
Sànchez Guirado es un juga·
dar ali ca ntino que también ha
llegada por sus pasos contados
a primera fi la del ajedrez espa·
ñol.
Pera la sorpresa la ha dada
la MIF N ieves Garcia. que con
su clasi ficación para la fin al ab·
so luta de Espa ña esta dando la
razón al ajed rez feme nina. que
en España ha conseÇ1uido últi·
mamente una serie de nuevas
y va liosas jugadoras. de las que
destaca la fig ura de Nieves Gar·
cia . Nada que decir de benef,·
ciarse de un punto en la 1.0 ran·
da por ausencia de EU teó rico
adversa rio . Aupada con est e
punto -q ue no siempre es una
ventaja tenerlo e la salida en el
sistema suizo- fue consiguien·
do puntos sobre el tablero has·
ta enca ramarse a la primera po·
sición. en que Ochoa la batió en
la 5.0 ronda . No se desa nimó y
consiguió entablar con Brito en
la rond a sig ui ente. Entró en la
recta fina l con una pa rti da de
poder a poder ante Domingo . al
Que desafió abiertamente y sa·
lió vencedora del envite . En la
última ronda . y con negras . ga·
nó a Oltra. con lo que se entro·
nizó con todos los honores .
Dada que esta prueba reu nia
a gran núme ro de los jugadores
españoles que mas prometen
junta con veteranos que se han
mantenido siempre en un alto
nivel sin IIe('a r al estrellato. es
interesante entretenerse en ab·
servar la colocación de cada
uno de elias para ver lo que han
da do de si . al menos en esta
competición. y que puede ser·
vir de referencia para futuras
valoraciones .
Fue D irector del campeonato
don Juan Torquet, y actuó de ar·
bitro principal el Sr. Andrés Gar·
cia Ru ipé rez. de Lleida .
JORDI PUIG
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VEHI - CARRUEZ
Defensa índia de rei
1 d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 04
d6 . 5 13 0· 0. 6 Ae3 es. 7 dS eS. ( La
contmuació normal és 7 ... e6,) 8 Ad3
ChS. 9 Cge2 15. 10 e x IS ... ( No és
bo 10 0· 0 f4! amb forta iniciativa ne·
gra en el flanc de reL) 10 ... g X f5 .
11 0·0 Cd7, (En ca nvi ara 10 .. f4
obrina la diagonal bl·h7 ¡ deixaria la
cesella " e4 " a disposició del blanc.)
12 g41! ... (Molt opti m ista. S'ha de
lugar 12 Od 2. ) 12 ... e41 (La reluta·
ció . Habilita "e5 " per al cavall i aconsegueix un joc molt lliure de peces ,
Tant 12 ... 14 com 12 ... f x g4 donarien avantatge al blanc. ) 13 .g x hS
e x d3 . 14 Ct4 ... (Fo rçada . Després
de 14 O X d3 CeS el domini negre seroa absolu!.) 14 ... CeS. 15 b31.. . (No
es pot perdre el peó de c4. ) 15 ..
e x c4
(Canvia un cavall que domi:
na tot el tauler per un cavall passiu .
Després de 15 .. TeS el negre estaria
millor. ) 16 b X c4 A x c3. 17 Tel Aes.

també lliure a la dama blanca que
havia d'esta r sempre pendent de "13"
i "g2" .) 30 d6 h6. 31 Ab2 + RgB . 32
De4 ... (Ara l'atac és fortíssim. ) 32 ...
of81 (Millor era 32... Td8, encara
que desp rés de 33 Od4 Og7! 34
O X g7 + T x g7. 35 A X g7 Rxg7. 36
Td6! el bl anc ha de guanyar.) 33 Dd4
Rh7. 34 h4 .. (Avantatge decisiu. La
torre no té quadre satisfactori.) 34 ...
Te8.
Altres possibilitats són :
- 34 .. Tg6. 35 Te7 +.
- 34 .. Tg8. 35 Oe4 + Tg6. 36 hS.
- 34 .. Tg3. 35 Te7 + Rg6 . 36 Tg7 +
RhS. 37 T X g3 l x g3. 38 Og4 mat.
- 34 ... ThS . 35 Te7 + Rg6 . 36 Tg7 +
RIS . 37 DeS ma!.
35 T x e8 D X e8. 36 h X g5 De1 +. 37
Rg2 Dg3 +. 38 RI1 D X I3 + . 39 Re1 .

(Amb dues finalitats, una. per possi bilitar l'enroc llarg sense perdre el peó
de a7 i l'altra, per c ont rolar millor l'escac bS , per si el blanc jug a b4 i b5.)
20 b4 0-0-0. 21 a4 Ad4 . 22 bS a X b5.
23 a x bS e x bS. 24 e x bS A X e3. 25
R x e3 CdS +. 26 A X dS ... (Obligada.
perquè 26 Rf3 obstru int l'alfil no és més
bo ) 26 ... T X dS. 27 b6 Rd7. (El final
és guanyat degut a la debi li tat del peó
b6 . ) 28 g5 Te8. 29 The1 Te6 . 30 Tc4
TSd6. 31 Td4 R07 . 32 T X d6 T x d6.
33 Tc1 ... (A la vista que el peó de b6
no es pot defendre per gaire temps .
el blan c opta pe r activar la to rre. )
33 .. T X b6. 34 Sc7 + R18 . 35 Rd4 Tb1 .
36 Te8 + Rg7 . 37 Tb8 bS. 38 Tb7 b4.
39 Tb8 b3. 40 Tb7 b2. 41 Tb8 T11 . 42
T X b2 T X I4 +. (El resu ltat de les ju·
gades del negre ha consistit a canviar
el peó de b4 pel de 14.) 43 R03 Th4 .
44 Th2 eS. 45 Th1 16. 46 9 x f6 +
R X 16. 47 RI3 gS.

1-0
0-1

(2.37·1.47)

VICTOR VEHI
JORDI CUAORAS
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VILLAVICENCIO (Tenerile )
JORDI CUADRAS (Figueres)

18 Rh1 Dh4. 19 Dd2 Rh8. 20 C x d3 ...
(El blanc té ja avantatge, car amenaça eliminar l'al fil de "eS" amb el
posterior domini de la gran diagonal
negra. ) 20 ... f41 (Pe rd el peó de '·cS" .
De qualsevol man era després de 20 ...
A16. 21 AI4 o bé 20... b6. 21 C X eS
d x eS. 22 f4 1 el blanc està clarament
mil lor.) 21 A x eS Ah3. 22 TI2 ... ( In·
teressant era també 22 Tgl .) 22 . .
b6 . 23 Ab4 Ad4. 24 A X d61.. . ( Aques·
ta jugada suposa el sacrifipi de qua Iita!.) 24 ... TfS . 25 Aa3 ... ( Amenaçant 26 Ab2 .) 25 ... A x f2. 26 C x f2
TgS . 27 C X h3 D X h3. 28 Do2...
(Aquesta és la posició clau . El negre
té qualitat de més. però crec que el
peó passat de " dS " i el domi ni de la
gran diagonal negra amb grans possibilitats d'atac la compensen àmpliamen!.) 28 ... O X hS. 29 Te1 DI7?1 (Por·
ta la dama a la defensa, però deixa

LLEGIU

R 88 / b
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Defensa Caro Kann
1 04 e6. 2 Ce3 dS. 3 CI3 d X 04. (3 ...
Ag4 és la que es j uga més sovint.) 4
C X o4 C16. 5 C X I6+ g x f6. 6 g3 DdSI?
( Ara el blanc no podrà evitar el canvi de dames i es presentarà un final
tipic d'aquesta variant de la defensa
Caro-Kann, en què el negre té una estructura de peons inferior. però, a canvi . té una columna de més i un joc àgil
de peces.) 7 Ag2 0e6+ . (7.. . Oe4 ?
8 Rfl! i la dama negra està mal collacada en el centre . ) 8 oe2 caS. 9 a3
D X 02+ . 10 R x e2 Ag4. 11 h3 AhS. 12
g4 Ag6. 13 d3 eB. 14 Ch4 A071 (Per
contestar a la 14 am b 15. ) 15 Ae3 15.
16 C X g6 h X g6. 17 14 .. . (17 gS 7 Th41)
17 ... Ce7. 18 e4 Af6. 19 Tob1 86.

JORDI CU AD RAS • ROJAS
Defensa Pirc
04 d6. 2 d4 g6. 3 Ce3 ... ( Amb 3 c4
es plantejaria una defensa índ ia de
rei . ) 3.. Ag7. 4 CI3 Ct6. 5 A02 e6.
( Una jugada popularitzada per Petrossian, amb la idea d 'expansionar els
peons del flanc de dama a partir de
bS. ) 6 0·0 0-0. 7 h3... (Aquí també és
jugable a4 o Te1 ; la jugada del text,
h3, restringeix l'alfil de c8 i permet
j ugar l'alfil blan c a e3 sense ésser
molestat pel cavall de f6 . ) 7... b5. 8
a3 Ab7. ( !::s mi llor 8 ... a6 seguit de
Cbd7 i eS o eS.) 9 es ces. 10 Te1
Cbd7? (S 'imposava 10 ... Ce7.
per
evitar el sacrifici de peó a &6 .) 11 eSI
IXe6. 12 Cg5 Ce7. 13 Ag4 e5. 14 Ae6+
Rh8 . ( 14 .. . C X e6. 15 C X e6 Oe8. 16
C xf8 O x fS. 17 dS amb superioritat
blanca) 15 Dg4 Cf6. 16 Dh4 e x d4.
17 Co4 h5. (17 ... Cee8. 18 AI7 seguit
de A x e8 o A x g6.) 18 ArT C Xe4. 19
TXe4 A16. 20 A X g6 Rg7. 21 DXh5
Th8. 22 Ch7 AeB. 23 Ah6 + Rg8. 24

Af1+.
(0.36-1.11)

1-O

JORDI CUADRAS

PROPAGUEU LA PREMSA D'ESC:ACS
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XX CAMPEONATO JUVENIL DE ESPAÑA
Badalona (Barcelon a, Barce lonès), 25 julio a 3 agosto de 1980

EL ASTURIANO .JUAN ANTONIO CORRAL
NUEVO CAMPEON
Josep Antoni Miralles, de Catalunya, en cuarto lugar
La Sección de Ajedrez del
Centro Parroquial Sant Josep,
de Badalona, fue la encargada
de llevar a cabo la organización
de este campeonato de la ma no de la Federación Catalana de
Ajedrez y con la dirección del
Sr. Juan Torquet, Secretaria de
la misma.
La eliminación por cumpli r la
edad origina cada año una persoectiva diferente en este campeonato . De todos modos, y en
relac ión a la edición anterior,
toda via quedaban en pie, en plan
de favoritos, Vil lavicencio, Corral y Miralles, que habian quedada en 2.°, 3.0 Y 6.° puestos ,
respectivamente .
Fai tó el catalàn Xavier Mateu,
para el cual, al igual que para
Corral, se habia solicitado su
inscripció n excepcional por no
haber jugada los respectivos
campeonatos juveniles de su demarcación, a pesar de lo cua I el
primero no hizo honor a la petición ,
En cambio el asturiana no solamente hizo honor sina que justificó sobradamente sus aspiraciones por cuanto se proclamó
brillante campeón imbatido, Corral se enfrentó a Villavicencio
( + 1), Alvarez (=), Miralles (=)
e Izeta (+ 1) -este último en
partida decisiva- como màs directos rivales , con lo que no
dejó lugar a dudas de quién
era el mejor,
Villavicencio le fue a la zaga
y sólo perdió con el futura campeón en un duelo muy reñido
que duró hasta el última momen to, y que se saldó a favor de
Corral porque el tinerfeño no
pudo batir a su rival Bernaldo a
pesar de su porfia , Màs discreta, pera suficientemente eficaz
fue Rafae l Alvarez, que sorteó
los escollo s a excepción de Vi-

,

Josep Antoni M,ralles

Juan AntonJo Corral

lIavicencio , y esta le permitió
hacerse con el tercer lugar,
Dado que M irall es partia como neta favorito, al meno s por
parte catalana, para campeón,
hay que convenir que falló en
su intento, Su derrota con VilI avicenc io en la 4.0 ronda Ilevando las blancas tras haberse
hecho un lio en la apert ura, fue
un clara aviso de las dificultades que le esperaban y que ya
no remontaria a pesar de entabiar con Corral, En las postrimerias tampoco pudo con Alvarez y Pons, con los que só lo entabló, quedando relegada al
cuarto puesto, Comparando su
actuación con el campeonato anterior vemos que apenas ha mejo rada su posición , Por edad le
queda ya una sola oportunidad,
Rossell y Lacasta, que por su
condición de subcampeón y tercer clasificado de l campeonato
juvenil de Catalunya tenian la
obligación de hacer alga destacado, pasaron completamente
desapercibidos, y hasta podemos decir que el segundo de
ellos fracasó rotundamente,
Ademàs de haberlo remarca-
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do de paso en algunos casos, los
que ya han jugada con 19 años
a cues tas ésta ha sido su última
oportunidad en esta competición.

Basart y Benet, los campeones de Girona y Tarragona, respectivamente, que procedian del
17,° y 9,° puestos en el última
campeonato juvenil de Catalunya, han tenido una satisfactoria actuación, que el primera ya
no podrà repetir, Se despidió,
empero, con una carta victoria
sobre Marin , Benet ha suplantado a Alió en su demarcación
y parece que tira con màs fuerza que aquél.
El repres entante leridano Puigpelat, que ya en el campeonato juvenil de Catalunya se mostró flojo, tampoco ha hecho nada de particular en esta prueba ,
sin haber emulado a su coterràneo Codina del pasado año ,
En relación al campeonato
anterior, dentro del actual grupo de los 6 puntos y media ,
han mejorado considerablemente Pons e Izeta por un lado (25,°
y 26. 0 con 5 punto s) y Bernaldo
y Marin de otro (38,0 y 4C.o con
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Defensa francesa
1 e4 e6 . 2 d4 dS . 3 Cd2 15. 4 e X 15
e x l5 . S ohS + g6 . 6 AbS + e6 . 7 oe2 +
Ae7. 8 Ad3 C16. 9 Cgl3 Cbd7. 10 O-O
Ce4. 11 Tel 0·0. 12 ceS Ad6. 13 Cdl3
oe7. 14 AI4 C X e5 . 15 A X eS Ad7. 16
A X d6 o x d6 . 17 CeS Ta e8 . 18 e3
Ae8. 19 13 C16 . 20 od2 Cd7. 21 014
TeS. 22 Te2 e X eS . 23 T X e5 TfeS.
24 Tae1 T X eS . 25 d x eS De7. 26 h4

oe7. 27 b4 Ae6. 28 RI2 eS . 29 bS DaS.
30 hS oe7. 31 h X g6 h X g6 . 32 DgS
og7 . 33 14 R17. 34 Thl Th8. 35 T X h8
o x h8. 36 Re3 d4 + . 37 e x d4 e x d4 +.
38 R x d4 A X a2 . 39 g4 Ae6 . 40 g XIS
g x l5 . 41 A X IS A x iS. 42 o X IS +
Re7. 43 DgS + Rd7. 44 15 018 . 45 e6 +
Rd6 . 46 014 + Re7. 47 oe7 + R16 . 48
oeS + Re7. 49 oes + .

20. 0 a 25.0 con 5 puntos y med io
DOMINGO (53,5) (Granadina) , ORTA (52) Onubense), MORAlES (50) (las Palmas), TARR IO (49) (Gaditana), ZURITA (47) (Ciudad Real) y AlVAREZ Esquide (41) (Alavesa).
26.0 a 36. 0 Con 5 puntos
lACASTA (47,5) (Catalana) , BEDOVA (44,5) (Cantabra),
GONZAlEZ Valero (44 ,5) (leonesa) , RODRIGUEZ Talavera (44) (Sevillana), PUIGPELAT (43,5) (Catalana), Julia
GAllEGO (43) (Guipuzcoana), FASTOR (42,5) (Soriana),
SEOANE (42 ,5) (Pontevedresa) , TORRES (41) (Sevillana),
AMIGO (39,5) (VallisolE ta na), y AIVAREZ de Toledo (37)
(Sevillana).

1•O
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R 56 / e

MIRALLES · A. VILLAVICENCIO
Obertura Peó de Dama

Ce3 dS . 2 d4 C16 . 3 Ags Cbd 7. 4 13

E 02 / b

N.Q 169

J. BASART - J . GALLEGa
Defensa francesa

Hasta 60 clasificados .
4 puntos y media), aunque Ize ta y Bernaldo han terminada sus
posibilidades en esta prueba .
Rodriguez Melgar y Pastor,
por consiguiente , si tuandose a
este nive l en su prime ra aparición, han hecho una buena actuación, si bie n el zaragozano
habra sida mas esporadica porque también tiene que re tira rse
por el fora .
Después del favori ta M irall es
por parte catalana, fue Marin el
primer clasificado, que actuaba
en representación del clu b organizador. Ha mejorado co nsiderablemente respecto al pasado año en que quedó 40.0 con
4 puntos y media, a pesar de
que aún sufrió dos derrotas.
Por su juventud aún le quedan
dos temporadas en esta ca tegoria y esperamos co nfirme el
progreso.

E 01 / b
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l os insul ares Pons y Brull
han mejorado cons iderab lemente su actuació n anterior (25.0 y
20.°, respectivamente, co n 5 y
5 puntos y media) . AI primera
todavia le queda n un pa r de
ocasiones y, po r tanta, espe ramos sea uno de los candidatos
al titu lo de sus próxi mas ediClones .

De los va lencia nos, Moreno y
Barberà los mas destacados.
Este última ya ant iguo conocido, ha perdi do medi a punto respecto a su anterio r actuación,
lo cua l es un paso atras. En ca mbio hay que sa ludar la pos itiva
entrada del prime ra, especia lmente destacada por su extrema
juventud, 16 años . También se
tendra que contar con él en próximas ediciones, seguramente .
JORDI PUIG
eS. 5 A x f6 e x 16. 6 d X eS d4. 7 Cb1
eS. 8 e4 A X c5 . 9 Ab5 + Ad7. 10
A x d7 + C X d7. 11 Ch3 0b6. 12 b3
Ab4 +. 13 Ri1 TeS , 14 a3 Ac3 . 15 Ta2
O-O. 16 CI2 Te6 . 17 ~3 oe7. 18 a4 Ab4 .
19 Cd3 aS. 20 Tgl Te 8. 21 Tg2 CeS.

1 e4 e6 . 2 d4 dS . 3 Cd2 C16. 4 eS Cld7.
5 Ad3 b6. 6 Ce2 Aa6. 7 A X a6 C x a6.
8 e3 eS. 9 0·0 Ae7 . 10 CI3 oe7. 11 AI4
0· 0. 12 od3 Cab8. 13 Tlel ob7 . 14
AgS Te8 . 15 oe3 Ce6. 16 Cg3 Tae8 .
17 ehS c X d4. 18 c x d4 16. 19 e x f6
A x 16. 20 014 Tl8 . 21 T X e6 A x d4 .
22 od2 CeS . 23 C X d4 C X d4 . 24 Te7
Te7. 25 T x c7 D x c7 . 26 O x d4 Tfs.

27 0g4 017. 28 Cg3 T X 12. 29 oe8 +
018 . 30 O X 18 + T X IS. 31 Ae7 Te8 .
32 Tel Te7. 33 Ad6 TeG . 34 CIS.
1•O
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LACASTA - BENET
Defensa Ca ro Kann

1 e4 e6 . 2 d4 dS . 3 eS AlS . 4 h4 h6 . S
g4 Ad7. 6 hS e6 . 7 14 eS . 8 e3 0b6. 9
Cl3 Ce6. 10 RI2 0·0-0. 11 Rg3 g6 . 12
b3 g X hS . 13 T x hS 16. 14 Ae3 I X eS .
15 d X eS Ae8 . 16 Th2 d4. 17 e x d4
e x d4. 18 Agl Cge7. 19 Cbd2 Tg8.
20 Ad3 CIS +. 21 A X IS e X IS . 22 g5
h X gS . 23 l x gS TdS . 24 Ce4 od8. 25
Tel ob8. 26 RI2 Ae7. 27 Cd6 A x gS.
28 Tg2 Ae3 + . 29 RIl T x g2. 30 A x e3
Tg4 . 31 od3 Ad7. 32 Agl DaS . I el
blanc abandonà a la jugada 46 :".

0·1
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11 TORNEIG ··VILA O e STELLDEFELS"
Castelldefels (Baix Llobregat), del 17 al 31 de maig de 1980

J. L. FERNÀNDEZ DE LA U.G.A. GUANYADOR
DEL TORNEIG PRINCIPAL
Castro classificat en segon lloc

EL TORN EIG TANCAT
Després de l'experiència de
l'any passat, que no fou massa
positiva pel que ta al torneig
obert principal degut a la tendéncia a retirar-se dels jugadors que en un moment donat
ho veuen tot magre , aquesta vegada els organitzadors, la secció d 'escacs del Centre Cultural Recreatiu de Castelldefels,
s'adreçaren a l'Institut d'Escacs
de Catalunya perquè els assesso rés en la nova comesa.
Aquest suggerí la conveniència de transformar en tancat el
torneig principal i fer-lo d'acord
amb les normes de la FIDE perquè servis per avalua r internacionalment jugadors ca talans .
Aixi es convocà aquesta prova, que topà amb més dificultats de les previstes, potser perquè la dotació en premis no
compensava prou el risc de pe rdre avaluació internacional als
participants que en tenien,
Per això la nòmina que s'hi
aplegà fou reduida en aquest
ca mp, i va fer que la mitjana
d'ava lu ació fos mol t mig rada.
De tota manera, afinant més la
posta a punt, és una m.ena de
torneig que cal es prodigui pe r
promoure jugadors ca talans a
les llistes internacionals,
Jugant en el coquetó saló del
Centre Cultural Recreatiu a ro nda gairebé diària, el torneig fou
un clar triomf de J, L Fernàndez am b el permis de Castro,
el qual, havent perdut amb Tejero a la 2.° ronda, quedà sense
possi bilitat de recuperar-se dava nt la bo na trajectòria del gracie nc.
Llevat d'a questa fa lla, Castro
féu el pa per que li corres ponia,
i acabà segon perquè ja se li
48 (216)

havia escapat Fernàndez amb el
qual havia entaulat ràpidament
a la 1.0 ronda .
Buxadé jugà amb el convenciment que podia fer una bona
classificació i des del primer
moment ho féu amb força i lliurament total. En la darrera ronda es conformà amb taules ràpides contra Castro perquè ambdós no modificaven la respectiva classificació.
Padreny, el jove jugador de
La lira va fer el 50 % de la puntuació, i amb a ixò justificà prou
la invitació .
Palau no jugà el torneig amb
plenitud de dedicació però si
amb ganes . Segui una politica
d'entaular aqui i empènyer allà.
Tingué Castro contra les cordes
però el deixà escapar.
El jovinçà Sabadell , una de les
noves figures del nou planter
del Foment Martinenc, no va
desentonar. Jugà com li correspon, lluitant i lliurant-se totalment.
Tejero no va aprofi tar l'avinentesa de la seva victòria co ntra Castro a la 2.° ronda i per

això s'ha de dir que va tenir un
paper més aviat gris malgrat
l'evident interès que hi posà .
Salvany i Brusi no van poder
surar tampoc, perquè en un
torneig tan curt no hi ha lloc per
sobresortir tothom .
Miralles, un dels principals
objectius del torneig, no va poder-lo aprofitar perquè es declarà una greu malaltia del seu pare, que tingué un fatal desenllaç, i no estigué tranquil per a
jugar. Ja féu prou d'acabar el
torneig a empentes i rodolons.
De tota manera tampoc s'hi havia lluït massa fins el moment
d'esdevenir aquesta circumstància .

Una vegada més la Caixa
d'Estalvis de Barcelona va aportar la seva fonamental contribució i m.ercès a ella fou possible
organitzar el torneig .
Aquest va ésser atès pels àrbitres nacionals Srs. Masgoret
i Fernàndez Tatai.

JOSEP MASGORET
i JORDI PUIG

CATEGORIA PREFERENT

BUTLLETI D'ESCACS/SETEMBRE 1980
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Categoria 8 F (2249 punts)

ELS TORNEIGS OBERTS
Es jugaren del 19 d'abril al 7
de juny
Juntament amb el torneig tancat, que eq uiva l al torneig obert
per a Preferents de l'any passat, s'han jugat diferents torneigs oberts per a les restants
categories.
En aquestes la inscripció , encara que alterada en la proporció , fou semblant a la de l'edició anterior, però les excessives retirades que es donaren a
cada categoria malmeteren l'esperit esportiu de la competició.
Donem expressa constància de
la classificació de 1. 0 catego ria ,
mentre fem un resum de les altres dues categories .
A 2.0 categoria se n'hi apuntaren 31 i resultaren guanyadors
empatats a 6 punts i mig Calago (Gavà) i IlIan (Vila decans).
En 3er. i 4rt. llocs registrem
Mo nteagudo (Jake) i Pigem
(Congrés) , amb 6 punts : seguits
de Colom (UGA) i Santos (Pa-

dró), a mig punt d'aquests, fins
a 15 classificats .
A 3.0 ca tegoria fou ç;ua nyador
Pizarro (El Prat), amb 7 punts.
seguit de Castells (Castelldefels) amb la mateixa puntuació
peró inferior en Bucholz. Del
3er. al 6è . lloc es classifica ren
lorca (Hortenc), Navarro (Pa dró), Amela (Castelldefels) i
Pastor (El Prat) . fins a 35 classificats de 56 inscrits .
Cal remarcar l'interès que
ofereix aquest torneig per a la
densa zona escaquista del Baix
llobregat i que, juntament amb
els jugadors de Barcelona que
s'hi desplacen , donen una bona
oportun itat als jugadors de la
rodalia .
Tota l'organització estigué a
cura del d inàmic President del
Comitè Orqanitzador Sr. Enrique Suàrez Garcia amb un estol d'auxiliars per a portar a terme el complex muntatge de les
diferents proves .
JORDI PUIG

PRIMERA CATEGORIA
Guanyador amb 6 punts i mig ESTREMERA (Barcelona) .
Segon classificat amb 6 punts RODRIGUEZ (Gavà) (33).
Tercer classificat amb 6 punts PALACIOS (Aragonès) (30.50).
4art. a 6é. amb 6 punts
PALLE (Aragonès) (27 ,50), SATORRAS (Foment) (27 .50)
i LERCH (Viladecans) (23) .
7é. amb 5 punts i mig
BONA Y (Gavà) .

J. L FERNAHOEZ - TEJERO
Defensa francesa

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Cd2 d x e4 . 4 C X e4
Cd7. 5 Ad3 Cg16. 6 CI3 Ae7. 7 e3 cS .
8 d xes C X e4 . 9 A x o4 C X es. 10
O x d8 + A X d8 . 11 Ae2 oS. 12 Ae3
b6 . 13 0-0-0 O-O. 14 ceS Ab7. 15 13
Te8 . 16 Rb1 16. 17 Cd7 C X d7. 18
T x d7 Ads . 19 Ab3 A x b3 . 20 a x b3
Te6 . 21 b4 a X b4 . 22 e x b4 Te8 . 23
Te1 Tb8. 24 bs Te8. 2S Te6 eS . 26
Tdd6 04. 27 I X o4 T X e4. 28 A x b6
Ae7. 29 Td7 R18 . 30 AeS ReB. 31
T x e7+ T X e7 . 32 A x e7 A X e7 . 33

Te7 + Rd6 . 34 T x g7 hs . 35 TI7 Re6 .
36 Te7 T x bs. 37 Te4 Tls . 38 b4 T12.
39 Te2 Tl4 . 40 bs Rd6 . 41 b6 Tb4 + .
42 Tb2 T X b2 +. 43 R X b2 Re6. 44
Re3 R x b6. 45 Rd4 Re6 . 46 Ro4 Rd6 .
47 RIS (S) .
1-O
N.O 172

12é. a lSé. amb 4 punts
BASAS (Hortenc) , DOMiNGUEZ (Gavà), GALVEZ (Viladecans), GIACOMELLI (Gavà) , MARTIN (La lira), RISE
(Sant Andreu) i VIVAS (Viladecans) .
19é. amb 3 punts i mig
BENITEZ (Gavà) .
20é. a 23é. amb 3 punts
OSUNA (Gavà), FABRiO (Hortenc), NUÑEZ (La lira) i LORENT E(Aragonès)
Fins a 39 clasificats de 55 inscri ts.

R 81/ e

CASTRO - PAORENY
Defensa escandinava

1 e4 dS . 2 e x ds C16. 3 d4 C X dS . . 4
e4 Cb6. S Ce3 eS. 6 CI3 e X d4. 7
C X d4 Ae7. 8 Ae2 O-O. 9 O-O e6 . 10
Ae3 Ags . 11 eS A x e3 . 12 I x e3 CdS.
13 Dd2 C16. 14 Tad1 Oe7. lS b4 AeS .
16 e4 Cbd7. 17 DgS h6 . 18 Og3 as.
19 eS CdS. 20 C x ds e x ds. 21 e6
b x e6 . 22 C x e6 DgS. 23 O X gS h X gs .
24 b x aS Rh7. 25 04 CeS. 26 AbS
Tle8. 27 TI2 Te7. 28 Te2 Cd7. 29 .6
g6. 30 Tdel AlS . 31 Te3 Ae4 . 32 eS
I x eS . 33 Cd4 T x e3. 34 T x e3 eS.
35 Ce6 C16. 36 C X gS + Rh6 . 37
CI7 + Rg7. 38 Te7.
1 -O
R 04 / .

N.O 172 bis

TEJERO - PALAU

Sé. a 10é. amb 5 punts
GAVIÑO (Padró), GR IMA (Castelldefels) i VELES (Jake) .
11 é. amb 4 punts i mig
CASTELL TORT (El Prat) .

E 04 / b

N.O 171

Obertura Bird

1 14 d6 . 2 CI3 eS . 3 b3 eS. 4 Ab2 C16.
S g3 bs . 6 .4 b4 . 7 Ag2 Ab7. 8 O-O
Ae7. 9 e3 O-O. 10 d3 Cbd7. 11 Oe2 aS.
12 Cbd2 Dc7. 13 e4 CeS. 14 Tael Cb6 .

15 Cc4 e x c4 . 16 d X c4 Td8. 17 Tdl
C16. 18 eS d X es . 19 C X es T x d1 .
20 T x d1 Td8. 21 T x d8 A x d8. 22
A X b7 D X b7. 23 0g2 Ce4. 24 Cd3
A16 . 25 AeS A x eS. 26 I x eS 15 . 27
CI2 Dd7. 28 C X e4 Od1 + . 29 DI1
O x I1 + . 30 R x f1 I X o4. 31 RI2 Rf7 .
32 Re3 Rg6 . 33 R X 04 RgS . 34 h3 hS .
35 Rd3 RIS . 36 e3 b x e3. 37 R X e3
R X eS . 38 Rd3 h4 . 39 g x h4 R14. 40
b4

e x b4 . 41 e5 ReS . 42 Rc4 g6. 43

hS g x hS . 44 h4 R16.
0-1
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VI TORNEIG OBERT INTERNACIONAL
« CIUTAT DE BADALONA»
Badalona (Barcelonès), del 5 al 14 d'agost de 1980

,

.J. L. FERNANDEZ, DE LA U.G.A, GUANYADOR
Es/on, M. Gómez i Rind en segona posició
la història de l'any passat
s'ha tornat a repetir enguany .
l'Ajuntament de Badalona, malgrat les promeses del seu Ponent d'Esports en la cloenda de
l'edició de l'any passat. s'ha
desentès d'aquesta prova i novament li ha negat l'ajut econòmic que anteriorment concedia .
Per aquest motiu la Secció
d'Escacs del Centre Parroquial
de Sant Josep s'ha hagut d'espabilar per organitzar de tota
manera el torneig, en un esforç
que ha durat tot el que va d' any,
a fi de salvar una competició
que es situa, per mèrits propis ,
al capdavant dels torneigs oberts
espanyols i d'entre els millors
d'Europa.
L'únic inconvenient a retenir
és la molta calor que hi fa en
el pavell ó poliesportiu on es juga, car el sostre és d'uralita i
com que s'hi apleguen als voltants de 250 persones entre jugadors i espectadors, resulta
bastant molest. Els rectors del
Centre Parroquial Sant Josep
s'han fet càrrec d'aquest inconvenient i sembla que estan disposats a amorosir-lo l'any vinent
mitjançant sistemes efectius de
refrigeració . Si això es porta a
terme , no hi ha dubte que el
Torneig Obert de Badalona de
l'any vinent pot arribar a 200 ó
250 participants , de manera que
s'hauria d'habilitar el pavelló
conti(lu a l'actual , que encara
és més grao . Les dates de celebració d'a questa prova , la proximitat amb la Ciutat Comtal ,
l'ésser una població maritima i,
se ns dubte, la seva acurada orç¡anització, són els factors essenc ials que fan que aquest
Obert segueixi creixent.
El nombre de jugadors inscrits
fou de 188 dels ouals acabare n
la competició 162. Vuit no es
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HISTORIAL
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Any

Guanyador

Classificats

I
11
III
IV

1975
1976
1977
1978
1979
1980

OCHOA
BEllON
OlTRA
MARTIN
VEHI
J, L. FERNANDEZ

81
86
127
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V
VI
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En negreta, avaluació internacional. En rodó avaluació espanyola .

19è, al 31è. amb 6 punls i mig
R, VOGEL (55,5) (R.F.A.), VELASC O (50,S) (Santander) ,
RIETVELD (50) (Holanda), D, PAULSEN (49,5) (R.F.A.), LAMORELLE (48) (França), FERRAN (46,S) (Olot), OLIVER
(46,5) (Congrés), FAUVEL (46) (França), LARSSON (46)
(SuèCia), NE.POMUCENO (45) (0101), CAO (44 ,S) (Madrid) ,
MARZÀ (44) (L'Hospitalet) i BIELSA (41) (Congres).
32è, a 54 è, amb 6 punls
ALVAREZ (Espanyol), ANDERSSON (Suècia) , ARNAL (Vilanova), BEL TRAN (Barcelona), BONELL (El Rusc) , CASAS
(Congrés) , CASTELLET (La Lira), COLLET (Calella), 00MINGUEZ (Amistat), EBELS (Holanda) , FISCHER (Àustria),
GUMILA (Foment Martinenc), IBERO (Sant Josep), LEON
(L'Hospitalet), MAIZTEGUI (SanI Andreu), MARCOS (Barcmona), MARIN (Sant Josep), L. PAULSEN (R.F.A.) , ROSICH (U .G.A .), SCHOFFELMEER (Holanda), TAEGER (R.
FA), M. VOGEL (R.F.A.) i WESTRA (Holanda).
55è. a 75è_ amb 5 punls i mig
ALBERO (Cornella), ALONSO (Torrenegra), AL VARE Z
(Biscaia) , BUDDE (R.F.A.), CORTINA (Espanyol), CHERTA
(Ruy López-Paluzie) , FAURO (França), FER NAN DEZ DIAZ
(Foment Martinenc), FOR N ~S (Foment Martinenc) GALOBART (SEAT), GIL (Congrés), GLl MBRANDT (Suècia), LOPEZ (Sant Josep), MAYBACH (R.F.A.), PALACIN (L'Hospitalet), PUJOL (Sant Josep), F. RAUPP (R.F.A.) RELAÑO
(U .GA), SANZ (Congrés), TORRES (Congrés) i VIAPLANA (El Rusc) .
Fins a 162 classificats de 188 inscrits.

estat el nombre de jugadors estrangers participants, que en
aquest cas han estat 46 mercès
a la gran tasca de difusió que
s'havia fet per endavant per tots
els mitjans escaquistes, Aquests
jugado rs representaren 11 països, repartits així: Suïssa (1),
Iu goslàvia (1), Bèlgica (1), Uruguai (1), E.u.A. (2), Àustria (2),
Colòmbia (3), Suècia (4), Holanda (7), R.F.A. (10) i França (14) ,
Entre aquests jugadors cal esmentar, pe r la seva categoria,
els MI Jan Eslon, de Suècia, i
Bruce Rind , nordamericà ; els citats Castro i Ulvestad i els alemanys Vbgel, Taeger, Raupp i
Budde, aquest darrer sense haver pogut reeditar la bona actuació de l'any passat Ja que solament aconseguí 5 punts i mig ;
els colombians Marcos Silva
(Mestre de la FIDE) i Rafael Sa ladén; el iugoslau Darko ; l'holandès Rietveld; i l'austríac Johann Fischer, que va tenir un comEnçament molt bo guanyant les
quatre primeres partides -entre elles la de Martín-, però en
les restants sis rondes només
va fer dos punts ,
Els premis foren augmentats
en un 50 % re specte l'edició
enterior, i això també contribuí
perquè aquesta si sena ed ició
hagi tingut ju¡;adors de categoria . A més dels estrangers ja esmentats cal citar 1. L, Fernàndez, Gómez, Medma , Martín,
Leontxo, Veh í, Gallego , Ochoa ,
Bordell , Correa , Velasco , Nepomuceno , etc, ~s a dir, tots
aquells jugadors qu e contribueixen a donar prestigi a una competició ,
Fassant al terreny esportiu ,
s'ha de començar dient que el
triomf se l'endugué José Lu is
Fern éndez. de forma que es sequeix mantenint la tradició que
cap estranger no ha pogut guanyar la prova badalonma , Fernandez ha estat un meritOri
guanyador, Va començar el
torneig
entaulant
expressament en deu jugades contra
Pons
(Calella),
un adversari

van presentar a la 1.0 ronda , i
els 18 re stants es retiraren o
foren eliminats durant el torneig .
Entre aqu ests darrers cal esmentar Cas tro (Olot) i Ulvestad

(Calaf) , especialment llastimosa
la primera i considerada una - retirada estratègica- ,
Si el nombre d'inscrits fou
un autèntic rècord , també ho ha

notòriament

inferior.

almenys teòricament , Aquestes
taules -estratègiques - el van
apartar del grup de comanament
per la qual cosa s'enfronta unes
quantes rondes amb jugadors
de menor entitat, fin s que a la
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5. 0 ronda topà amb Bordell i hi
entaulà . Després va aconseguir
altres dues victòries contra Velasco i Budde, i a la 8.0 ronda
Ja era un veritable aspirant al
triomf final , un cop guanyà amb
les negres l'actual campió d'Espanya Maria Gómez.
A la 9. a va estar de sort, ja
que el seu contrincant, Rind,
l'estava guanyant quan arribava a l'ajornament, però els destrets de temps van impedir que
el nordamericà fes amb precisió
la 40.0 jugada , i s'hagués de
conformar amb taules . A la darrera ronda es trobà empatat amb
Martin . S'enfrontaren en partida
decisiva , i el jugador del Vulcà
no va saber aprofitar l'avantatge que normalment es considera el fet de portar les blanques
en una partida d'aquestes característiques , i el jugador de la
UGA obti ngué la victòria i el
triomf en solitari.
El segon lloc fou -ex-equoper Eslon i Gó me z, empatats
amb Rind , però al que superaren per Bucholz . El suec acabà
imbatut, amb tres taule s, mentre el biscai, després de guanyar
les sis primeres rondes , va perdre dues partides consecutives
amb Medina i Fernàndez, que
el van apartar del primer lloc.
Després , en guanyar Bordell i
Ochoa , va poder assegurar-se
el segon lloc .
Rind va comença r perdent
sorprenentment con tra el modest
Fernàndez , de l'Hortenc, però
després va demostrar la seva
categoria guanyant sis partides
consecutives, entaular amb Medina i perdre l' es mentada oportunitat davant Fernàndez, de la
UGA. Malgrat la seva falla, al
meu criteri fou el jugador més
complet del tornei¡¡ .
En el grup següent, el dels 7
punts i mi¡¡, hem de destacar la
gran actuació de Medina, car
només la derrota soferta contra
Martín a la S.o ronda el privà de
llui tar pel triomf final. Va fer
bons resultats, entre els que cal
destacar la segona derrota que
infligí a Gómez en poques setmanes de diferència. El fet que
el seu Bucholz fos el més elevat del torneig encara honora
més la seva classificació .

Martin, com ja hem referit, va
perdre el primer lloc en la darrera ronda en perdre amb J. l.
Fernàndez , però part de la culpa

que no po¡¡ués repetir el triomf
de fa dos anys la tingué l'austràac Fischer, que l'havia gua nyat a la 4,0 ronda, el qual després no va fer res de bo.
Leontxo Garcia també acabà
imbatut. amb cinc victòries i cinc
taules .
Victor Veh i defensava el
triomf que obtingué l'any passat. En perdre amb Gómez a la
6. 0 ronda les seves possibili tats quedaren minvades . No obstant, la seva classificació fou
prou bona , com aixi mateix la
de l'alemany Raupp i la del guipuscoà Gallega, encara que
aquest últim guanyà Ferran en la
darrera ronda després de portar una peça de menys ,
Van prendre part 16 jugadors
del club local. El primer classificat d'aquests va ésser Ignasi
Marin, empatat amb Ramon Ibera, però per mi llor Bucholz el
primer s'endugué el trofeu corresponent.
Com a nota final s'ha de dir
que la Direcció del torneig estigué a càrrec d'Andreu Puche ,
i amb ell han col.laborat una
gran part dels components de
la Secció d'Escacs, sense els
quals el torneig no hauria estat
pas pOSSible de dur-lo a terme .
Evidentment. un torneig obert
d'aquestes característiques només es pot tirar endavant amb
l'esforc de tots , c~dascun dintre
de les seves possibilitats , encara que això sembla no entendre-ho l'Ajuntament actual de
Badalona .
A veure si a la tercera va la
vençuda.

VEHI (Vuleà)

••
•
FERNANDEZ-DIAZ (Fomenl)
Posició des prés de la jugada 21
del blanc:
El negre està una mica millor degut
a la superior estructura de peons.
Però, com aprofitar·ho? El blanc ame·
naça jugar d3. e4 I CdS millorant notab lement la seva po sició. La so lució és única: canviar les dames

21.. . CaS. 22
T X d7,
Ara

DbS

Dd7!

el blanc no pol

mate ix temps totes les
la seva posiCió .

23 D x d7

defensa r al
debilitats de

24 b4 Ce4. 2S b xeS b X eS_ 26 Tf2

Tfd81

No 26..

ex e3.

27 Tel!

27 Rgl ...
MIllor era 27 d3.
27_.. C x d2. 28 Tel C04_ 29 Tlc2 Tdl + .
30 Rg2 T x el , 31 T X el Td2 + . 32
RI3 15.
0-1

ANTONI CASTELLA

VICTOR VEHI

UNA REFLEXIÓ

Creiem que, amb el reglament a la mà, ningú no pot Impedir a un ;ugador, que és en si tuació de rebre mat en dues
o tres jugades , de fer la ;ugada -secreta - després de 4S minuts! de reflexió, tornar a reflexionar gairebé una hora a la
segona sessió i tot seguit abandonar.
Però allò que si que es pot fer, quan un mateix Jugador
protagonitza -espectacles- d'aquesta mena cada any, és no
acceptar-li futures inscripcions fent valer el dret d'admiSSIÓ
que tenen els organitzadors de torneigs .
No és de creure que per aquest motiu se'n ressenteiXI la
categoria del torneig . En canvi . la seriositat I la correcció
esportives en sortirien força beneficiades.
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JOAN MASI F

IV TORNEI6 OBERT INTERNACIONAL
"CIUTAT DE BADALONA"
N.O 173

E 6S/ b

E S9/b

¡N.O 176

J . L FERNANOEZ · B. RINO

MEDINA · MARTIN

Defensa sIciliana

Defensa siciliana

1 e4 eS . 2 CI3 Ce6 . 3 d4 e X d4 . 4
C X d4 g6 . 5 e4 CI6. 6 Ce3 d6 . 7 Ae2
C X d4. 8 O X d4 Ag7. 9 Ae3 0· 0 10
Dd 2 Ae6. 11 0-0 OaS . 12 Tac1 a6. 13
13 Tle 8. 14 b3 bS . 15 CdS O X d2. 16
A X d 2 C X dS. 17 e x dS Ad4 +. 18 Rhl
Ad7 19 Tldl Ab2 20 Te2 Ag7. 21 p4
hS. 22 h3 aS . 23 Tdel b4 . 24 e S d X eS .

1 e4 eS. 2 Ce3 06 . 3 CI3 aS . 4 d4
eX d4. 5 C X d4 Oe7 . 6 Ae2 bS . 7 0·0
Ab7. 8 AI3 Ce6. 9 Tel Ad6 . 10 g3 C X d4.
11 O X d4 AeS. 12 Od3 Ce 7. 13 Ae3 0· 0 .
14 Ag2 Tae8. 15 a4 b4 . 16 Cdl O X e2.
17 O X d7 Te7. 18 Od2 O X d2. 19 A x d2
aS . 20 Ae3 Te2. 21 Ab6 Ta8 . 22 Tbl
Ce 8. 23 Ae3 Cd6. 24 b3 C X e4 . 25
Ab6 15. 26 Ce3 Ta2. 27 Ce4 Ae3. 28
TedI AdS. 29 Ce3 Ae6 . 30 Ce4 Ta6 .

25 T x c5 Ac3. 26 T Xc8 +

T x c8. 27

Te 2 A X d2. 28 T X d2 Te3. 29 Rg2
h X g4 . 30 h X g4 Rg7. 31 gs AlS . 32
At2 RtS.

(Comencen els destrels de

lemps) 33 AbS Rg7. 34 Re2 16. 35 d6
e x d6 .36 T X d6 I X gS. 37 Ta6 TeS .
38 AeS Ab17? (Tc2+ guanyava. però
el rellotge va fer valer el seu pes.) 39
Rd2 AfS. 40 Re3 Abl? (Encara era
possible Tc3 + ) 41 Rd4 I lot I que fou
ajornada Ja no es continuà.

Amigo ajedreclsta,
Hemos confeccionada una
nueva publicaclón destinada a
mantenerle rapida y ampliamente informada de todas las novedades en matena de aJedrez.
Los últimos Ilbros, aparecldos
en toda el mundo, las revlstas
recién Ilegadas, los nuevos matenales de Juego en el mercado ,
las caractensUcas de los últ,·
mos modelos de minlcomputa·
doras, etc., seran descntos y
ofrecldos en sus pàglnas .
Le invltamos a suscnbirse, totalmente gratis , a este boletín
de . NOVEDADES DE AJEDREZ .
remitiéndonos sus datos a nuestras oflcinas .

1/ 2 - 1 2

E 72 / b

N." 174

•
•
6qulere
estar
al dia?

A. MEDINA · M. GOMEZ
Defensa siciliana
1 e4 eS . 2 CI3 Ce6 . 3 d4 e X d4. 4
C X d4 C16 . 5 Ce3 d6 . 6 Ae4 e6 . 7 a3
Ae7. 8 0·0 0· 0 9 Aa2 a6 . 10 Ae3
C X d4 . 11 A x d4 bS . 1214 aS . 13 eS
d X eS. 14 I x eS Cd7. 15 C X bS CeS .
16 e4 Ab7. 17 Og4 Od7 . 18 Tadl Oe6.
19 Cd6 a4. 20 Abl g6 . 21 Tl2 Tab8 . 22
h4 A x d6 23 e x d6 Cd7. 24 hS eS . 25
h X g6 O x d6 . 26 g X 17 + Rh8 . 27
O X ct7 O x d4 . T x d4 í les neg res perderen per temps .

31 Td8 + R17. 32 Tb8 AdS. 33 All Ta8.
34 T X a8 A X a8. 35 Tdl Cd2. 36 C x d2
A X d2 . 37 Ag2 A X g2. 38 R X g2 Tb2 .
39 RII Ae3 . 40 A X aS T X b3 . 41 Td7+
(S) Rg6 . 42 Td6 Tbl +. 43 Re2 Tel + .
44 RI3 TeS . 45 Ta6 R16. 46 Ad8 + R17.
47 TbS TdS. 48 Tb7 + Re8 . 49 Ae7
Rd7. 50 aS Re6. 51 a6 Td2. 52 AI4

Padilla, 54 , bajo

e

Tel. 40273 25
MAORI0 · 6

Ta2 . 53 Tc7+ RbS . 54 Te7 T X a6 55

T X eS + RbS . 56 Te7 b3.
Aecor1e o copie esle Talón

0·1

1· O
N ,O 177

E 63/e

N.O 175

R 86/e

TAEGER· FERRAN

R. MARTINEZ . B. RINO

Defensa Pi rc

DefeMa siciliana

1 e4 d6. 2 d4 C16 . 3 Ce3 g6 . 4 13 Ag7 .
5 Ae3 0·0. 6 Od2 e6. 7 0·0-0 bS . 8
Rb8 Cbd7. 9 h4 hS. 10 g4 b4 . 11 Cee2

1 e4 eS . 2 CI3 Ce6 . 3 d4 e X d4 . 4
C X d4 g6. 5 Ce3 Ag7 . 6 Ae3 C16. 7
Ae4 0·0 . 8 Ab3 d6 . 9 13 Ad7. 10 Od2
Te8. 11 h4 hS . 12 0·0·0 CeS . 13 AgS
Tes . 14 Thel bS. 15 14 Ce4 . 16 A X e4
T X c4 . 17 eS b4 . 18 e X f6 e x f6. 19

Oa5. 12 Cg3 eS . 13 g x h5 c X d4 . 14

Cd3 T X d4 . 20 O x d4 b x e3. 21 O x d6

AgS CbS . 15 h x g6 Ae6. 16 g X 17+
A X I7. 17 a3 Ca4 . 18 CIS Ce3 +. 19
Ral C X dl . 20 C X e7 + Rh7. 21 Ce6
0.4 . 22 C X b4 aS . 23 CdS C X dS. 24
O x dl Ce3. 25 A x e3 d x e3 . 26 Dd3

l x gS . 22 O X d7 OaS . 23 OdS Ob4 . 24
Ob3 O x I4 + .

29 Ad3 Td2.

0· 1

O• 1

Tac8. 27 Ch3 O x c2. 28 O X c2 T X c2 .
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XV TORNEIG OBERT INTERNACIONAL DE BERGA
Berga (Berguedà), del 21 al 30 d'agost de 1980

L'ALEMANY TAEGER, GUANYADOR
Gallego, de Guipuscoa, primer classificat espanyol
Collado , primer classificat català, amb els matei xos punts

CLASSIFICACió FINAL
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23è. a 28è, amb 5 punts i mig

AlVAREZ, BORREll, GROS, MUÑOZ , PAUlSEN (A lemanya), J. VILA.
29è. a 36è, amb 5 punts

BAREZ, CASALS, CAZORlA, GARRIGA, GONZAlEZ,
llORENS, NEDERVElD (Alemanya), SAYROl.
37è. a 46è. amb 4 punts i mig

BAS, BOIXADER (França), CHERTA, C. DESCARREGA,
DOMiNGUEZ, ESCOFET, PUJOL, SAMANIEGO, TARDI6,
lOCAL B.
47è. a 52è. amb 4 punts

ADSERIAS, BREITENBACH (França), FRITSCH (Alemanya) ,
OllVt SPITZER, TRIAS .
Fins a 59 classificats de 62 inscrits .
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El Club d'Escacs Berguedà ha
emprès un cop més , i van 15
vegades 1, l'organ ització d'a quest
veterà torneig , que tracta de tenir nova volada. Però enguany
s'ha observat una disminu ció del
nombre de participants en la ma jor part de torneigs oberts, almenys en les nostres contrades,
especialment de jugadors d'al tres federacions espanyoles.
El degà dels torneigs oberts
qu e es celebren a Espa nya ha
estat patrocinat, com ja és habitual, per la Generalitat de Catalunya, les Federa cions Espanyola i Catalana, la Caixa de
Pensions ( - la Caixa-l, la Caixa
d'Estal vis de Manresa, " naturalment, per l'Ajuntament de
Berga.
Després de tant de temps s'ha
instituT! ja a la vila l'existènc ia
d'a questa competicIó, que porta un nombre considerable de
provisionals estadants .
S 'ha de tenir en compte que
aquesta mena de competicions
han proliferat considerablement
aquests darrers anys, i això ha
fet que aquesta vegada hagi co incidit amb altres quatre torneig s
més, la qual cosa ha afectat la
participació normal.
És llàstima perquè , precisament Berga, malgrat la seva aparent inconveniència de la distància respecte de Barcelona i
d'una carre tera por cóm oda des
de Manresa, no deixa d'ésser un
indret on la tem peratura és molt
agradable per l'època estiuenca
en què es disputa el torneig .
Potser se r ia una circumstància
en la qual s'hauria de posar un
èmfasi especial en fer la promo ció.

Els alemanys han seguit fidels
a la seva participació, i com ja
varen guanyar l'edició de l'any
passat amb Steinbacher, aq uesta vegada ha esta t Taeger -no
havent-hi participat aquell- en
lluita amb el seu compatriota
Budde .
A més d'Alemanya , hi ha hagut jugadors d'Itàlia, França,
Puerto Rico, i evidentment d'Espanya i Catalunya .
Enfront dels jugadors alemanys, que tampoc són gran
cosa, només s'hi oposaven seriosament F. Gallego i Collado .
El primer ja tingué una ensopegada a la 2 .0 ronda quan entaulà amb Estremera, i acabà
d'espatllar les seves possibilitats a la ronda següent en perdre conlra Albero. Guanyà ColI ado a la 8.0 ronda, en el moment que ambdós estaven porlant les blanques, i la seva remuntada semblava portar bon
cami fins trobar Taeger portant
les blanques . Però no ho aprofità , entaulant solament, i aixi l'alemany pogué assegurar-se el prime rlloc , que gaudia des de la
4.0 ronda.
Per part de Collado aquest
Ja començà malament entaulant
amb Boixader. Després d'un parell de victòries, entaulà novament a la 4.0 ronda , aquesta veqada 2fT'b Ribera . A continuació
entaulà amb Paulsen i Estremera , fin s arribar a la derrota contra Gallego a la 8° ronda . Les
dues últimes rondes li porlaren
dos punts i aixi encara quedà
be nemplaçat.
Dels altres poca cosa es pot
dir més que una esforçada lluita
pe rcol.locar-se de la millor manera possible. I la sempre interessant participació de les juaadores d'escacs, en aquest cas
Júlia Gallego , la campiona d'Espanya, que es col.locà molt esponerosament amb 6 punts
i de Cèlia Descarrega, de Reus,
que obtingué 4 punts i mig .
També interessa remarcar la
participació del vaile t Adserias,
que obtingué 4 punts, en una
continuada intervenció en torneigs d'aquesta mena que se rveixen de fogueig .
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XV TORNEIG INTERNACIONAL
DE BERGA
Premi de bellesa

E

N ° 178

04 / e

J . GALLEGO· MARINt
Defen sa francesa

1 e4 e6. 2 CI3 dS . 3 Ce3 C16. 4 eS
Cld7. 5 d4 Ae7. 6 AI4 C18. 7 Ad3 Ad7 .
8 0· 0 Cg6 9 Ag3 eS . 10 d x eS O-O. 11
Dd2 CcG . 12 a3 A X c5. 13 h4 Ae7 . 14
h5 Ch4 . 15 Ch2 16. 16 e x I6 A x 16. 17
Cg4 Cd4. 18 A X h4 A x h4 . 19 A x h7 +
R X h7. 20 O X d4 T15 . 21 Od3 Rh8 . 22
h6 Dg S. 23 h x g7 + R x g7. 24 Od4 +
Rl l . 25 Ce5+ T x e5 . 26 14 O x g2 +.
27 R X g2 Tg8 + . 28 RI3 Tg3 + . 29 RI2
T x e3+. 30 Rgl Tg3 + . 31 Rh2 Te2 + .
32 TI2 T X I2 + . 33 O X I2 Th3 +. 34
R X h3 A x 12. 35 Rg2 Ae3. 36 Rg3 Rg6 .
37 Tel Ad4 . 38 e3 A16. 39 RI3 d4 . 40
e X d4 A X d4 . 41 Rg3 RIS . 42 Te2 AeS .
43 Th2 Ad5 . 44 Te2 A16 . 45 b4 Ag7_
46 Te2 Ae4 . 47 a4 Afe. 48 b5 Ad6 . 49
TI2 Ae7. 50 Rg4 Ab6 . 51 III Rd3 . 52
Tal Ad4. 53 Tdl + Re4 . 54 Td2 Re3 .
55 Th2 Rb4 . 56 Td2 Ae3. 57 Td3 Ag7.
58 Rg5 R x a4 . 59 b6 a X b6. 60 15 b5 .
6116 A X I6+ . 62 R x l6 b4 . 63 ReS b3.
64 Rd4 b2. 65 Tdl Rb3.
0·1

RI2 A14. 29 C x b4 A x d2 . 30 T X d2
Ab7 . 31 Cd3 Ae6 .. 32 CeS eS . 33 b4
14. 34 Ca6 Ta8. 35 Cc7 T x a5 . 36
b x a5 T X c7.37Tc2e4 . 38f x e4d x e4 .

39 a6 R17. 40 b3 Re6 . 41 a7 l X a7 .
42 T x e6 + Rd5 . 43 Tb6 Te7. 44 aS
Te2 +. 45 Rll Rd4. 46 Td6 + Re3 . 47
Tdl Tb2 . 48 Tal T X b3 . 49 .6 Tb8 . 50
a7 Ta8 . 51 Ta3+ Rd4 .52 h4 h6 . 53
RI2 g5 . 54 h X 95 h X g5 . 55 Ta4 + ReS .
56 TaS + R16. 57 T36 + RIS. 58 93 13.
59 Ta4.

22 CeS Oh3 . 23 g4 A X g4 . 24 l x g4
D x g4 + . 25 Rhl b6 . 26 O x c6 b Xc5 .
27 T X eS Oe2. 28 TeIS O X d 2. 29 T51 2
Od3. 30 OdS Tbd8. 31 Oe6 O X e4. 32
Dc7 TdeS . 33 De6 De6. 34 O X eS
O X e4 +. 35 Rgl TeS. 36 Del Oe3. 37
Oe6 d3. 38 h4 liS . 39 Od6 T X 12. 40
T x l2 Te8. 41 Rg2 Oe4 + . 42 Rh3
Oe3 +.
0 -1

E 83 / a

N." 179
F. GALLEGO · TAEGER

E l Ub

NY 181

1/ 2 · 1/ 2

PAULSEN · TAEGER

R 43/e

N." 180

Defensa Philldor

Defen sa siciliana

FRITZ . PO.NS

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 C16 . 4 Ce3
Cbd7. 5 Ae2 96. 6 O O Ag7. 2 TelO-O.

1 e4 eS . 2 el3 dS. 3 d4 e x d4 . 4 C X d4
C16 . 5 Ce3 g6 . 6 Ae3 Ag7 . 7 h3 O-O . 8
Ae4 a6 . 9 Ab3 b5 . 10 0·0 Ab7. 11 13
Cbd7. 12 Od2 Te8. 13 a4 b5 . 14 CdS
a5 . 15 Tlel AaS . 16 Tadl CcS . 17 Ag5
eS. 18 Ce3 Cl x e4. 19 A X d8 C X d2 .
20 A X a5 A X d4 . 21 T x d2 e x b3 . 22
e X b3 AeS . 23 Rhl dS . 24 Ce2 Tb8. 25
Tel Ad6 . 26 Tedl Tle8 . 27 Rgl 15. 28

Obertura anglesa

8 d x e5 d x e5. 9 Ag5 h6 . 10 Ae3 De7.
11 h3 e6. 12 Ocl Rh7 . 13 a3 CcS . 14

1 d4 Cffi. 2 e4 eS . 3 CI3 e x d4 . 4
C X d4 eS . 5 93 dS. 6 Ag2 eS . 7 CI3
d4 . 8 0-0 Ce6. 9 e4 Ae7. 10 Cel Ag4 .
1113 AhS. 12 Cd3 Cd7. 13 Ca3 A X a3.
14 b x a3 Ca5. 15 Oa4 Dc7. 16 Ah3

Cd2 bS . 15 b4 ceS. 16 Cb3 Cd7 . 17
Ob2 15. 18 13 C14 . 19 Rh2 Oh4. 20 All
OhS. 21 Tadl Cffi . 22 Td6 l x e4 . 23
e x e4 e x e4 . 24 f X e4 e x h3. 25 Ae2
Ag4. 26 A X 94 O x g4 . 27 9 X h3 Oh4.

Td8. 17 Ad2 Ce6. 18 A x d7+ O x d7.
19 Tabl Tb8. 20 Tb5 0·0. 21 TdS Oe6.

O· 1

Feu-vos membre de l'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA
LOCAL PROPI : Ro nda Sant Pere. 32, ler. pis . lletra H . Telf. (93) 302 7169· BARCELONA - lO
Serveis en funcionament : Aul a-biblioteca amb taules d·escacs . · Consulta fitxes
partides a l'abast. · Fotocòpies de partides , revistes i ll ib res de la nodrida biblioteca .
Cursets de formació de mon itors oficials .· Cursets d'entrenament per correspondència .
I altres que es van an unciant.
Quota : 3.000 ptes . a l'any (inclosa subscripció a BUTLLETI O·ESCAC S) .
DEMANEU INFORMACI O DETALLADA A SECRETARIA
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11 setembre a 2 novembre 1979

VIII TORNEIG OBERT FESTA MAJOR
DE SANT ANDREU DE PALOMAR (Barcelones)

...

VICTORIA D'ENRIC PIQUERES
El torneig comença amb 3€
participants, però en el curs de
la competició anaren plegant.
per diferents motius, Sabadell,
Maizlegui, Severri, Rise, Gutiérrez. etc.

Enric Piqueres ¡:uanya amb
seguretat, Sanz va jugar amb
mo lta més força que altres vegades , però no pogué passar
del segon lloc , Padreny va fer
un JOc molt segur, malgrat haver
perdut a la 2.° ronda una partida
una mica estranya .
Els altres varen estar dintre
del nivell que els correspon .
Dels Jugadors locals que foren convidats, Suay i Travesset
II varen tenir una bona actuació,
i gairebé arribaren al 50 % de
la puntuaciò possible.
El Grup B compost per jugadors de 2.° i 3 ° categoria, fou
guanyat per RIBES (Turó Peira),
amb 7 punts , ex-equo amb SOR ROCHE (La lira). Amb 6 punts
es classificaren PéREZ (Conorés) , GANDULLO (Cerdanyola
Vallès) , EUSEBI O (Sant Andreu)
I ROCA i MOYANO II (ambdós
del Vulca); fins un total de 57
classificats de 77 inscrits.
El Grup
estava reservat a
infantils. Guanyà ALEJO (Joventut de Molins de Rei) amb 7
punts , seguit de ZARAGOZA
(Salle/ Horta), amb 6 punts i mig;
ORTIZ i MORCHON (ambdós
del Cornellà), 6; HERNAND EZ
(Salle/ Horta), TRAVESSET 11 i
SALA II (ambdós del Sant A ndreu), amb 5 punts i mig; fins un
total de 30 classificats de 43 ins -

e

crits .

F.C.E., Caixa Pensions, Banc de
Sabadell , Caixa d 'Estalvis de
Catalunya, Cercenada i Editorial
Bruguera).

de novembre, diada de Sant A ndreu . Es lliuraren 36 premis mercès a les diferents col. labora cians oficials i comercials que
són habituals en aquesta com petició (Ajuntament, Diputació,

NOM
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,
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0\"'111.

Club

,

,

3.'

4.

S

,-

¡--

,

PIOUERA5

206S

Foment Mart inenc

I

I

Y,

I

I

I

SANZ

1965

Congr es

I

y,

I

I

I

O

3

PADREN'f'

' 90S

I"a Lira

I

O

4

•

1800

l a Lira

I

S

-

JOAQUIM TRAVESSET

SERRA

I

,

MOLlNERO

19551

TRAVESSEr I

19O5

7

ALBERO

1800

8

FERNANDEZ· DIAZ

•

MINGUELl

1815

,

SanI Aon I!
SanI Andreu

I

I

-I

r--'~

I

P

I

I

' 'I,
l 'I,
O
()""" I-¡-

-

I

O

I

'I,
'I,

I

I

I

'I,

'0

'I,

I

I

O

O

O

'I,

I

Cornella

I

Fom ent Martinenc
Vulcil

f-

-

7

'/,

,

¡-;---T Y1.
'I,

't
'I,

Punts

Buc holz

-

6

26.5

5V2

@,

25

I

5

26

I

5

24

1 ~ 24

0

I

4 112

27

I

I

O

4V2

225

"'

I

I

4 V2

-

-

10è. al 15è. amb 4 punts
ILLESCAS (La lira), DELGADO (Cornella), CARDENAS
(Turó Peira), MARTINEZ (Salle Horta), DE LA PLAZA
(U.GA), i VERGéS (Sant Josep).
16è. al 19è. amb 3 punts i mig
BECHINI (Congrés), SANCHEZ (La Lira), GARCIA (Sant
Andreu) i LOCAL (Sant Andreu) .
20è, al 23è. amb 3 punts
SAEZ (Turó Peira), BARRAGAN (Turó Peira), TRAVESSET 11 (Sant Andreu) i SUAY (Sant Andreu).
24è. amb 2 punts
ALCAlDE (Hortenc).
25è. i 26è. amb 1 punt i mig
LANAU (Juyol) i BOLOIX (Cornella) .

Com de costum , el repartiment de premis tingué lloc el 30
SETEMBRE 198()/ BUTLLETI D'ESCACS
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CATALANS ARREU
IV TORNEIG INTERNACIONAL
"BANCO DI ROMA"
,

EL GREC MAKROPOULOS GUANYA EL TORNEIG
PRINCIPAL
Amplia participació de jugadors de Catalunya
L'entusiasta i xarmant MI italia Alvise Zichichi ha aconseguit
consolidar el torneig patrocinat
pel Banco di Roma, una de les
més importants entitats del seu
gènere a Italia .
Després de tres edicions enguany s'ha encetat una nova
fòrmula, que pot ésser la definiti va, perquè és la que contribueix més eficaçment al seu propòsit : la promoció de jugadors
italians a diferents nivells.
S'han establert dos grups de
10 jugadors cada u, el principal
per aquells jugadors que poden
aspirar a norma de GM, i el secundari per a titols inferiors i
avaluacions.
Les competicions tingueren
lloc en les esplèndides instal.lacio ns que el Centre Esportiu del
Banc de Roma té als afores de
la capital. Aixi tot hi era adient,
fins i tot l'estrena d'uns rellotges
electrònics que tenen la particularitat d'assenyalar segon a segon el darrer minut del control
sense por d'equivocacions mecan iques com passa amb els rellotges convenciona ls .
El torneig principal tingué prou
enti tat per a considerarlo interessant des de tots els punts de
vista . Estava preparat perquè
Tatai tingues l'oportunitat que
neces sita per a arribar al titol de
GM , Però no hi hagué manera,
car Makropoulos , un jove grec ,
va venir amb força i esgarria els
propòsits de l'italià .
Cosa semblant podem dir
d'Oscar Castro, el colombià de
Catalunya, que es veié superat
per tot arreu, desaprofitant una
vegada mes una oportunitat a
mida . Amb tot guanyà Szabó i

GRUP . A·
Clas

,

NOM
MAKROPOULDS

Titol

M'

Aval .

Federac ió

2455

GrèCIa

--l

,

1

V2

3

GM

2520

Iugoslàvia

3

SZABD

GM

2505

Hongna

4

TATAI

MI

2480

Italla

o

s

O. ROORIGUfZ

GM

2445

Peru

%

6

CASTRO

MI

2420

Colòmbia

O

MARfOTTI

GM

2500

Itàlia

%

•

ZICHICHI

MI

2395

Itàlia

O

9

ROBATSCH

GM

2440

Àustria

O

MI

2415

Itàlia

O

O

O

Titol

Aval.

Federació

1

,

3

2200

itàlia

TOTH

S

"6

7

•

9

10

Total

6'1,
'I, O
'I,
6
';' 'I, 'I, 'I,
'I,
5,/,
'I,
'h % O % 'I,
5
'I, 'I,
'I, O
';'
5
'I, O
'I, 'I, 'I,
'I, 4
';' O
'I, O
'I,
%0%4
O 'I,
'h %
,/, ';' 3,/,
O ,/, O 'I,
'I,
'I, 3';'
'I, 0'/,'1,0
'I,

PARMA

10

•

jV,

2

GRUP · B·
Clas.

,

NOM
DE ECCHER
KOVACS

3

PASSEROTTI

4

OURAO

s

MEDINA

6

MESSA

7

TASS I

•

BEGGI

9

JOKSIC

,.

WAGMAN

MI

2340

s

6

MI

2305

Portugal

MI

2370

Espanya

2265

Itàlia

2200

lIàha

2550

Itàlia

2360

IugoslàvIa

%

O

O

Y,

O

2300

E.UA

O

'I,

O

'I,

O O

MF

•

9

10

Total

6,/,
'I,
'I,
'I,
'I, 6
'I, 'I, 'I, 'I,
5,/,
'I, % 'I,
'I, O
'I,
%'1,'1,5
'I,
O 'I, 'I,
5
O O
'I, 'I, % ,/,
O 'I, 'I, O O
'I,
'I,
'I, O
'I, % O O
O O % 'I,
O %

Itàlia

[-

7

'I, %

2330

Robatsch, però la irreç;ularitat és
la seva mesura i li costa de tro bar el punt dolç .
El peruà de Catalunya, Drestes Rodriguez, va salvar la situació dignament però sense res de
particular.
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En el segon torneig , més modest d'a spiracions , hi fou situat
Medina, que havi a d'have r jugat
en el primer però que necess itats dels organitzadors el desplaçaren . La seva actuació no
fou pas massa lluïda car l'e m-
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Subscriviu ·vos
per
telèfon

,,

~

al
penta dels joves italians es deI xa sentir. Acusa les llargues sessions de joc que hagué d'aguantar i això el perjudiCa a la resta
de partides.
En aquest grup veiem com ju gadors practica ment descone guts a nivell internacional com
De Eccher i Passerotti han acon seguit situar-se amb sengles normes . acomplin t-se en ells el s
propòsits dels organitzadors .
JORDI PUIG

E 01 j b

N.Q 183

MEDINA - MESSA
Defensa francesa

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Cd2 Ae 7. 4 Ad3
eS . 5 Cgl3 C16. 6 eS Cld7 . 7 e 3 b6 . 8
De2 aS . 9 O-O Aa6 . 10 e4 Ce6. 11 Td l
Cb4. 12 Abl e X d4 . 13 C X d4 d X e4 .
14 C X c4 Dc7 . 15 b3 A xc4. 16 b X c4

Te8. 17 AI4 D X e4. 18 Dg4 g5 . 19
A X g5 Tg8. 20 h4 h6 . 21 a3 C X e5 . 22
De4 h X g5 . 23 a X b4 Af6. 24 b X a 5
9 X h4. 25 a X b6 Tg4. 26 b7 Td8 . 27
Ta8 De7. 28 CbS DbS. 29 T1 X d8 +
A X d8. 30 b8 = D.

«BUTLLETí
D'ESCACS»

1-0
N .O 182

E 60/ b

JOKSIC - MEDINA

Premi de bellesa

Obertu ra catalana

CASTRO . ROBATSCH
Defensa sici liana

1 e4 eS . 2 CI3 Ce 6. 3 AbS g6. 4 O-O
Ag7. 5 Tel C16. 6 Ce3 O-O. 7 eS Ce8.

D 06 / b

N.O 184

1 e4 06. 2 g3 dS . 3 Ag2 C16. 4 CI3
Ae7. 5 O-O 0·0 . 6 d4 d X e4. 7 De2 a6.
8 O X e4 b5 . 9 De2 Ab7 . 10 Ce3 Cbd7.
11 Td 1 eS. 12 d X c5 A xc5 . 13 a3 DbS .

T X e4 . 36 Dh6 + .

14 e3 Tae8. 15 b4 Ae7. 16 Ab2 A X I3 .
17 A X I3 CeS. 18 Ag2 Ce4. 19 Tael
Cg4. 20 De2 C X b2. 21 O X b2 C X e3.
22 I X e3 D x e3+ . 23 Rhl A16 . 24
Tel A X e3. 25 T x e3 A X b2 . 26 T x e8
T X e8. 27 Ab7 Te l +. 28 Rg2 Tal . 29
Td3 g6 . 20 Td8 + Rg7. 31 Ae6 Tel .
n Ae8 Te2 +. 33 RI3 IS . 34 h3 eS .
35 g4 Rf6 . 36 9 X lS 9 x lS . 37 Ta8
04 +. 38 Rg3 Te3 +. 39 Rh4 T X a3.
40 Ta7 Ad4 . 41 T17 + Re6 . 42 T x h7
Af6 +.

1· O

0-1

8 A Xc6 d xc6 . 9 h3 Cc7. 10 d3 b6.

11 AI4 Ce6. 12 Dd2 Cd4. 13 Ch2 AlS .
14 Tadl Dd 7. 15 Ce4 Tad8. 16 Ah6
006. 17 A X g7 R X g7. 18 e3 CbS. 19
a4 Ce7. 20 14 Td7 . 21 CI2 Tfd8 . 22
De2 Db3. 23 g4 Ae6. 24 013 IS . 25
e X 15 +

e xfS. 26 c4 D Xa4 , 2715 Af7 .

28 g5 lx g5 . 29 Chg4 Ce8. 30 I X 96
h x g6. 31 T xe8 T X e8 . 32 016 + Rh7.
33 O X g5 Te6. 34 Tf1 De2 . 35 Ce4

[931

302 7169
[ de 18 a 21 h.l
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IX TORNEIG INTERNACIONAL

"CIUDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA"
Del 9 al 21 de juny de 1980

MILES, GELLER I PETROSSIAN
TRINCA GUANYADORA
Bona arrencada de Bellón , primer espanyol classificat
Organitzat per la Federació
de Las Palmas de Gran Canaria, i amb una bona direcció per
part dels senyors Armas, Quevedo i Dominguez, la ciutat de
Las Palmas va tornar a esser
l'escenari d' un dels mes forts
torneigs internacIonals de l'Estat Espanyol.
De tota manera s'ha de deixar
constància que , despres de vuit
edicions amb la part;cipació de
16 jugadors i 2mb edicions -especialment les prlmeres- de
molt brillant participació, les dificultats econòmiques que s'anaven manifestant en aquests
darrers dos o tres anys, han
portat a la reducció de la nómina perquè el torneic es pagues
mantenir.
Amb dotze participants s'ha
assolit la categoria novena per
la presència de vuit grans mestres internacionals, alguns d'ells
dels mes destacat s de l'actua litat, però sense transició s'ha
passat als jugadors espanyols
sense titulació, havent-hi mancat la categoria intermitja de MI.
Tambe s'ha de tenir en compte que la participació espanyola
no ha estat gaire lluïda , si exceptuem la presència de BelI ón, Si be se'ns ha informat de
les renúncies de l'aleshores
campió d'Espanya Rivas, i dels
dos MI canaris Fraguela i Garcia Padrón -que no se mbl en
massa interessats pel titol superi or-, creiem que la FEDA, patrocinadora del torneig per la
seva substancia l aportació econòmi ca, la qual fin s arribà a esse r discutida en el si de la seva

Junta Directiva per no assolir el
torne ig les exigències establertes per a concedir-la, diem que
la FEDA te una lli sta de jugadors promocionables que no
sembla que serveixi per a gaire
Amb aquest motiu la participació canària no tingue cap relleu i es desaprofità una bona
oportunitat en posar-hi López
Colón, que fins ara ha residit a
Madrid ,
Des del començament el torneig es va dividir en dos blocs :
el primer format pels GM Petro ssian, Geller, Andersson, Sosonko i Miles. L'al tre grup estava compos t pels GM G, Garcia, Hernandez i Bellón, i els
quatre jugado r s sense titol.
Bellón fou el millor classifica t dels espanyols, malgrat haver perdut en les darreres dues
rondes, la qual cosa dóna fe de

l'empenta que portava de cara
els primers llocs, Les derrotes
foren infligides, precisament,
pels dos primers classificats finals ,
I. L. Fern ànd ez repetia la sort
de l'any passat, en què quedà
a un punt de la norma de MI ,
però no va passar de fer un
torneig discret en no compensar les derrotes enfront de ls
primers amb la poca efectivitat
enfront dels jugadors teòricament mes febles ,
La deficient puntuació de
Gonzàlez Mestres va venir molt
condicionada per no saber aprofitar millor dues partides molt
favorables amb Dominguez
Sosonko,

I. L. FERNANDEZ,
JOAN MASIP
i JORDI PUIG

CLASSIFICACIÓ FINAL
Ciu.

NOM

A_.r

Pa.,

GM

GELLER

GM 2565 1

3

PETROSSIA N

GM

,."

URSS

•

5050NII:0

GM

25<1 5

Holanda

,

ANDERSON

GM 25"

BEL LD N

GM

7

G. GARCIA

GM

,
,

i----t

•
,
a

Tllol

MllES

"
12
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O
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O

O

O

O
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O

O

O
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I
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,

I

Espanya

"

'I,
I

'I, 'I, I '/,
'I, 'I, 'I,

2430

2390

GM

3

' l'
1

'I,

I

'(,

SY2

40.75

1

8V2

3975

I

8Yz

3975

I

7

31.75

1

7

28.75

I

,
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21/2

2.01. ronda

Ct6. S 0 ·0 Ag4 . 6 d X cS e5 . 7 c4 A X cS .

8.01. ronda

N.o 185

8 e X dS O x dS . 9 Ce3 O x dl . 10
T X dl h6. 11 Ca4 Ae7. 12 Ae3 e4 . 13

N.O 191

o

32 / a

MILES - GONZALEZ MESTRES
Defensa India de Dama

1 d4 C16. 2 e4 06. 3 CI3 b6. 4 Ce3
Ab7. 5 a3 dS . 6 e X dS • x dS . 7 AI4
Ad6. 8 Ag3 O-O. 9 e3 a6 . 10 Ad3 Cbd7.
11 A X d6 e x d6. 12 Cd2 Te8. 13 013
Ta7 . 14 00 Ce4 . 15 A X e4 d X e4 . 16
014 CI6. 17 Tael Aa8 . 18 Ce4 Td7. 19

.4 CdS. 20 C X dS A X dS_ 21 b4 h6 .
22 h3 Te.7. 23 C X b6 O X b6 . 24 Te8+
Td8. 25 aS T X e8. 26 a X b6 Te6 . 27
DIS Ae6. 28 Das . .
I -O

Cd4 C X d4. 14 T X d4 A X e2 15 Cc3
A13 . 16 C X e4 A x g2. 17 R X g2 O-O.

R 56 / b

BELLON - OOMINGUEZ

18 Todl a6 . 19 Cd6 Tld8 . 20 CIS R18 .
21 C X e7 T X d4. 22 A X d4 R X e7. 23
AeS + Re6 . 24 Td6 + RIS . 25 Ad4 TeS .
26 A X 16 9 X 16. 27 Tb6 Te7 . 28 Rh3
RgS. 29 14 + RIS. 30 Rh4 Rg6. 31 Rg4
Td7 . 32 15 + Rg7. 33 h4 Td4 +. 34 RI3
Td3 +. 35 RI4 Td4 + . 36 Re3 TdS . 37
Re4 TeS +. 38 RI4 Te7 . 39 hS Te7 . 40
Re3 TeS . 41 g4 TeS +. 42 Rd4 Te2.
43 T x b7 Tg2. 44 ReS T X g4. 45 b4
Tl4 . 46 a4 T X 15 + . 47 Rb6 TeS . 48
R X a6 15. 49 bS 14. 50 Te7 ...

1 Ce3 dS . 2 d4 AlS . 3 13 06. 4 e4 d x e4 .
5 l x e4 Ag6 . 6 CI3 Ab4 . 7 Ad3 eS . 8
d x eS Ce6. 9 Ae3 DaS. 10 Cd2 CeS.
11 Ad4 16. 12 Cb3 C X d3 + . 13 e x d3
006. 14 Oe2 Ce7. 15 a3 A X e3+ . 16
A x e3 O-O. 17 O-O eS . 18 Cel Tae8.
19 b4 b6 . 20 d4 15. 21 Oe2 Ob7 22

1•O

1-O

(236-2.57)

Obertura Peó de Dama

d x eS f X e4 . 23 Dc4 +

Rh8. 24 Ce2

CdS. 25 e6 ...
(2.12-201)

( 1.23-2.16 )
Mll/or final

4.11 ronda

N." 186

E 82/ a

J. L. FERNANOEZ - G ELLER

9. a ronda

7:' ronda

R 56/ e

N. ' 189

Defensa sicIliana

(2 .17-2.20)

4: 1 ronda

R 45/ e

N." 187

G. GARCIA - GONZALEZ MESTRES
Obertura ang les a

MILES - ANOERSSON

1 e4 eS. 2 g3 CI6 3 Ag2 Ce6. 4 CI3

Obertura fianquet de rei
Obertura Peó de Dama

1 d4 CI6

2 Ce3 dS. 3 AgS e6. 4 13

Cbd7 . S Dd2 e5. 6 d X eS C x eS . 7 e4

Ae7. 8 14 Cg6. 9 e x dS o-o. 10 0-0·0
ex dS . 11 Cge2 DaS. 12 h4 h6 . 13 hS
h x gS. 14 h x g6 f X g6. 15 Rbl g4. 16
g3 AlS . 17 Ag2 Ab4 . 18 a3 A X e3 . 19
C x e3 Tad8 . 20 C x dS O X d2 . 21 T X d2
Ce4 . 22 A x e4 A X e4. 23 Thdl R17.
24 Ce3 T X d2. 25 T x d2 A13. 26 Ce4
Th8 . 27 CeS + Re6 . 28 C x 13 9 x 13.
29 Tl2 RIS . 30 T X I3 Rg4. 31 Td3 Th3.
32 Td7 T x g3. 33 T x b7 R X I4 . 34
T x a7 g5 . 35 T x g7 g4. 36 a4 Th3.
37 aS Th6 . 38 b4 g3. 39 Rb2 R13. 40
bS Th4 . 41 b6 Tb4 +. 42 Ra3 Tbl . 43
b7 g2 44 a6
(2.21 -2.23 )

1-O

dS. 5 e x d5 C X d5 . 6 Ce3 Ce7 . 7 a3
eS . 8 b4 16 9 b x eS A x eS . 10 Ab2

a6 . 11 O-O O-O. 12 Ca4 Aa7 . 13 d3 Ce6.
14 Cd2 Ad7. 15 Tel Rh8 . 16 Cb3 Oe7.
17 Ce3 15. 18 CdS Od6 . 19 Cd2 bS . 20
Cb4 C X b4 . 21 a X b4 Tae8. 22 CI3
Cd4 23 C X d4 e X d4 . 24 Ob3 Aa6 . 25

Defensa francesa

R 171 b

PETROSSIAN - SOSONKO
Slslema indI amb blanques

CI3 eS . 2 93 dS . 3 Ag2 Ce6. 4 d4

Cc X e4 C X e4 . 32

(1.50-228 )

1-O
Millor combinació d 'atac
9:' ronda

E 60 / a

Defen sa sIcIli ana

E

N. ' 190

h5. 31 De1 De6. 32 Dc7 Ab6 . 33 Db 7
h4. 34 g X h4 D X e2 . 35 D x b6 Dg4 + .

N. ' 188

31

R X e4 CbS. 33 Res Tbe7 . 34 All...

J . L. FERNANOEZ - HERNANOEZ

OOMINGUEZ - PETROSSIAN

5 ~ ronda

30 e4 d X e4.

7.:\. ronda
06 / b

Da3 t4 . 26 Ab7 T x el. 27 A X e1 Ah 3.

(2.20-2 .23)

1 g3 eS . 2 Ag2 Ce6. 3 CI3 g6 . 4 e3
Ag7 . 5 d4 e X d4. 6 e X d4 dS . 7 Ce3
e6 . 8 Al4 Cge7. 9 Od2 O-O. 10 Ah6
A X h6 . 11 O X h6 CIS. 12 Od2 b6 . 13
Tdl A06 . 14 h4 CaS. 15 g4 Cd6. 16
hS 016. 17 h X g6 f x g6 . 18 Oh6 Tl7.
19 gS Og7. 20 CeS O X h6 . 21 T X h6
T1f8. 22 Cd7 Tl7. 23 CI6 + Rh8 . 24
Ah3 Ae8. 25 Rd2 Tg7. 26 14 Tb8. 27
Thl Cae4 + . 28 Rd3 Tbb7. 29 b3 Ca3.

N. ' 193

28 Ag2 A X g2. 29 R X g2 gS. 30 Ad2

1 / 2 - 1/ 2

R 02

N.O 192

BELLON - SOSONKO

1 e4 eS . 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4. 4 C X d4
C16. 5 Ce3 g6 . 6 AgS Ag7. 7 AbS +
Ad7. 8 Oe2 O-O. 9 0-0-0 DaS. 10 Thel
Te8 . 11 Cb3 0b6 . 12 eS d X eS . 13
A x d7 Cb X d7. 14 T X d7 C X d7. 15
CdS 006. 16 C X e7+ R18 . 17 C X e8
T X e 8. 18 Rbl Cb6. 19 Tdl h6 . 20 Ae3
Rg8. 21 h3 Oe6. 22 A X b6 O X b6 . 23
13 a6 24 TdS ...
1/ 2 - 1/ 2

Millor partida

1 e4 06. 2 d4 dS . 3 Ce3 Ab4 . 4 eS b6 .
5 a3 A18. 6 14 hS . 7 CI3 Ch6 . 8 Ae3
eS . 9 AbS + Ad7. 10 A x d7 + O X d7 .
11 Ce2 Ae7. 12 e3 aS. 13 h3 CIS. 14
AI2 a4. 15 g3 Ce6 . 16 Rll CaS. 17 Rg2
Ce4. 18 Del ObS. 19 Tel O X b2 . 20
O x b2 C x b2. 21 g4 Ch6 . 22 Thl Ce4.
23 Cg3 h X g4 . 24 h X g4 Rd7. 25 Ch2
e X d4 . 26 A + d4 A xa3. 27 gs Cge

1 e4 cS 2 Cf3 Cc6 . 3 b4 c x b4 . 4 d4
e6 . S a3 dS. 6 e5 b x a3. 7 e3 Ad7. 8

C X 03 a6 . 9 Ad3 bS. 10 O-O Cge7. 11
A X bS Cg6. 12 Ad3 Ae7 . 13 Oe2 O-O.
14 Ad2 CaS. 15 TIbI Oe8. 16 h4 Te8.
17 hS C18. 18 h6 g6 . 19 e4 C X e4 . 20
e x c4 d X c4 . 21 A x e4 Ac6 . 22 Ab4
aS . 23 A x e7 T x e7 . 24 CgS Oda. 25

28 A x b6 Ce7. 29 Ad4 Ab2 . 30 Ta2 a3.

Oe3 Cd7. 26 014 a4 . 27 AbS A X bS .
28 T X bS a3. 29 Tb3 a2. 30 Tb2 Oe 7.
31 Tb X a2 T X a2. 32 T X a2 15. 33
Ta8 + CI8 34 Ce4 Ob7. 35 CI6 + R17 .
36 Td8 ObI + . 37 Rh2 Ta7 . 38 005
Tal. 39 CdS 0h1 +. 40 Rg3 Ta3+ . 41
Ce3 Rg8.

0 -1

1-0

( 1 24·0 52)
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V. é TORNEIG INTERNACIONAL
OBERT DE LUGANO
Lugano (Suïssa), 7 al 16 març 1980

GUANYÀ TOTH
lIIedlna, en els grups capdavanters

Aquest torneig , situat dins
l'òrbita dels torneigs oberts in·
ternacionals tant de moda, ha co·
mençat a agafar gran volada a
partir d'enguany, car s'ha ultra·
passat de llarg la xifra de parti·
cipants que venia essent habitual , que és una de les dades
que més interessen als organitzadors ,
A més, i com per escreix, s'ha
consolidat la participació selec·
ta, car aquesta vegada s'hi han
reunit dos GM i tretze MI, apart
d 'a ltres jugadors internacionals
avaluats però sense titol.
Del nostre medi només hi ha
participat un sol jugador, el MI
Antoni Medina , que ha tingut una
bona actuació per haver quedat
en el tercer grup de classificats .

La seva trajectòria fou : taules
amb Jbrg Kallen (87è .), victòries
amb Max Ganz (111 è.), Federico
Braunberger (5Cè .) i Hans Hoff·
mann (59è .), derrota amb Eric
Lobron (10è .), victòries amb
Hans Karl (60è.) i Sinisa Jokslc
(14è.), i taules amb Unzicker
(GM) (20n.) i Edwin Bhend (MI)
(17è.).
Fou una sorpresa que no gua·
nyés Unzicker, i encara s'ha·
gué d'espavilar a la darrera ronda per a guanyar Taruffl i agafar
el segon lloc per millor coefi cient.

El vencedor, l'ex-hongarès ,
avui italià -com Tatai- Bela
Toth, s'adjudicà el triomf final en
solitari per haver estat més in·
cisiu que els seus adversaris,

triomf que va consolidar a l' avantpenúltima ronda en guanyar
GrÜnfeld .
Encara que l'organitzacIó material estigué a càrrec del CIrcolo Scacchistico Luganese, en
realitat l'impulsor d'a questa acti·
vitat és el Sr. A lois Nagler,
Membre d'Honor de la Federació
Suïssa d'Escacs, que és el pa triarca dels escacs suïssos .
El torneig es desenvolupà en
el Palau de Congressos , marc
idea l per a una tan nodrida i se·
lecta participació com s'hi reuní.

N.O 194

E 01 / e

MEDINA · BRAUNBERGER
Defensa francesa

CLASSIFICACIÓ FINAL

Primer: Bela TOTH (MI) (Itàlia), 7 punts i mig ,
20n . a 8e. amb 7 punts
Wolfgang UNZICKER (G M) (R.F.A.) (53,5), Yehuda GRÜN·
FEL D (M I) (Israel) (53), Bela SOOS (MI) (R. FA) (53) , Ke·
mal OSMANOVIC (MI) (Iugoslàvia) (51), Dimo WERNER
(R.F.A.) (49), Alexa CASA (França) (48 ,S) I Stefano TATAI
(MI) (Itàlia) (46,S).
ge. a 19è. amb 6 punts i mig
Jürgen FLECK (R.F.A.) (54,5), Erlc LOBRON (R.F.A.) (52) ,
An toni MEDINA (MI) (España) (51), Werner REIC HEN BACH
(R.F.A.) (49,5), Heinz WIRT HE NSOH N (MI) (Suïssa) (48,5),
Sinisa JOKSIC (Iugoslàvia) (47,5), Oliviero TASSI (Itàlia)
(46), Enrico PAOLl (MI ) (Itàlia) (45,5), Edwin BHEN D (M I)
(Suïssa) (44,5), Adrian HAELG (Suïssa) (44) i Stefan DUHR
(R.F.A.) (39,S).
Fins a 202 classificats, entre els que hi havia, com a més des·
tacats : HUG (22è .), TESC HNER (24è.), MA RIOTII (41 e.) i GE·
REBE N (98è .) .

1 e4 e6 2 d4 dS , 3 Cd2 Ce6. 4 e3 eS .
5 e X dS O x dS . 6 Cgf3 Ag4. 7 Ae4
Od7. 8 Ob3 A X f3 . 9 C X f3 e X d4 . 10
0·0 Ad6 , 11 A x f7 + O x f7. 12 O X b7
Td8. 13 O X e6 + Td7. 14 AgS Ce7
15 A x e7.

1•O

N," 195
UNZICKER · MEDINA
Obertura Ruy López

1 e4 e5 . 2 el3 Cc6 . 3 AbS a6. 4 Aa4
d6. 5 0· 0 Ad7. 6 e 3 g6 . 7 d4 Ag7. 8
d x eS d X eS. 9 Ae3 C16 . 10 Cbd2 O-O.
11 h3 Te8. 12 b4 Oe8. 13 Ab3 Ae6. 14
CgS A x b3 . 15 O x b3 Te7. 16 Tfdl
Oe8. 17 CSf3 Td7. 18 AgS ChS , 19
Cfl h6, 20 Ah4 gS . 21 Ag3 Tod8. 22
Ce3 T X dl +. 23 T X dl T X dl + . 24
O X dl Cf4. 25 Ch2 Ce7. 26 C2fl Oe6.
27 Od8 + Af8. 28 Cg4 Rg7, 29 C X eS
D X e3. 30 Cd7 C7g6. 31 C X f8 C X f8 .
32 A X f4 g X f4 .

1/ 2 · 1/ 2
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GRUP INTERNA ClONAL

I TORNEIG INTERNACIONAL
DEL C.E. VULCÀ
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".,
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2430
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PER
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ZICH ICH I

ITA

OCMOA

ESP

El C . E. Vulca, de Barcelona ,
ha organitzat una competició en
forma de matx-torneig interna cional.
En la practica fou un equip
sense avaluació del C . E. Vulca
que s'enfronta a una selecció
internaciona I pel sistema Sc heveningen. és a dir, que cada jugador d'un equip s'enfrontava
amb tots els de l'altre equip,
però mai amb els jugadors del
propi equip .
En aquesta mena de competició es donen, per tant, dues
classificacions , que tenen una
significació independent. D'una
part la de l'equip internacional .
que ha servit d'entrenados, I de
l'altre l'equip aspirant , que és
el que té accés a avaluació I
normes internacionals.
Les puntuacions respectives
que es donaren foren les se-

J

OURAO

CASTRO

?

MI

POR

-MI

COL

MI

%

~üents :

y, 1 1
y, o 1
y, Va t
l
y, ,-",.1

~

V,

1

-V;

'1. ] 1

1

1

y, 1
'A, y,

'I.

I

21 , -

-.¡;V; -'¡'-

20,50

,/,

1

6
5,5

21 ,50

6

5,5

20 15.1

1

,/,

5

18.75

B

O

1

5

,/,.1 O

1

' .5

\1 ,75

10

,/,

,/,

Y,

,/,

1

y,

,/,

O

,/,

1

241 0

O

y,

,/,

,/,

,/,

,/,

,/,

1

25

! ,/,
O

O

1

O

'I.

O

,

~-

N

w

2130

ESTEVE MOYANO

P

2010

JO RO l AYZA

MC

2135

MANEL PUJOL

MC

21 15

IIICTOR I/EHI

P

2145

ARTURO DiAl

P

1955

JORDI PARERA

JOSEPCOL~

P

1855

P

211 0

XAVIER GURREAA

p

1600

"o"
<

"

~

¡¡

o

e,/, "I

1 l O

I ~ Io

I
z

, "",
<J
o "i
g ~
Z

Z

<
w

Vz

w

Z

<

<

<

~

-

"o"

-

.B 8

Punl

G]

y, I V, I .'....

R

%
%
1f2

1

Vz

Vz

~

V.
'12 y, y, ~,/,
- Y2
% % %
O Va %
% % %
% '12 V2
O 1f2
O % V2
O Vi 1f2 1f2
1f2 1f2
O

r;-;-5Or-g

z

<

¡;

N

5

I

I

w
m

"
"o ,, "uw<
o

,/,

•

-

,/,

I

1

..--19.75

,/,

r-

3

1,5
6.5

,/,

% Va

.,

I

'1,

1

CI...

~,25

28,50

B
8

1

,/,

,/,

I

O

1

,/,

'B.

P~I

1

24 4~ 1

~ 1965

l

<

¡;

2395

Ela

JOSEP PISA

ftt
I-:I

3

'I.

2305

MC

,

<

O

lc., r---1 ",

MANUEL NIETO

ffi l
"""

N

o>

% V2
I-% % %
1

GRUP C. E. VULCA

NOMS

<

~

"<
>
• "uo w> o o:w
<
•
"o ¡; ¡; " "zw •ww w " •ww "w
"u "Q Q
;;
" ,< ,< Q ""w """< Q x"<
w
>

NO rot s

~
z
",w

oz

o
o

o"

~+-~~~~~~
O
O
O O

B

36,25

1

6

34.75

2

5,5

33.-

3

5

30 ."50+ -.- :-1

3.5

27.50
5
r--+-~
16.6

O % O % O Yi
O % O 3
16,25
+-~~
~~~~--+-% % % O O O Vl O O %. 2,5 13.O Vz Vz O O Va % O O O 2
11 ,O
O
O
O
O % O
O O O 0,5
2.50

,
8
9
10

1I~18ao

ACTUACiÓ INTERNACIONAL
DE L'EQUIP DE CATALUNYA
Els dies 16 i 17 de setembre,
a Platja d'Aro (Baix Empordal
Costa Brava) es juga un matx
entre l'equip nacional de Ca talunya i l'equip I.T. de Bu care st
(Romania), a 10 taulers.
El primer dia guanya el nostre
equip per la mínima diferència
de 5 punts i mig a 4 i mig . El
segon encontre es salda amb
un empat i, per tant, Catalunya
guanya la confrontació pel total
de 10 punts i mig a 9 i mig, emparant-se de la copa donada per
la Ge neralitat de Catalunya a
l'equip guanyador.
En el proper número donarem
més detalls d'aquest esdeveniment.
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MALLORCA per Joan Barceló

RESUM DE LA TEMPORADA D'ESTIU
A NTONI ROMERO DE MALLORCA, CAMPIO DE BALEARS
N." '96

R 57 / a
G. PONS - PLANAS

Obertura PD

CAMPIONAT DE BALEARS
ABSOLUT INDIVIDUAL. La
fina l absoluta balear enguany
tenia com a seu M allorca, jugant-se a ronda diària a l'Hostal Arxiduc, de Ciutat de M allorca, un vell edifici que aba ns
fou un a clínica. EsdevinÇ1ué campió Antoni Romero, i sots-campió, empatat amb el tercer classificat, Jo an Pl anes . Com sempre l'interes i la comba tivita t fo ren destacable s.

, CI3 C16. 2 g3 g6 . 3 Ag2 Ag7 O Ce3
0· 0. 5 O-O dS. 6 d4 e6 . 7 Tel CeO. 8
C X e4 d X 4. 9 Cd215. 10 e3 Cd7. 1110
e x t8 . 12 C x f3 eS . 13 c3 e4 . 14 Cd 2

CI6. 15 e4 De7. 16 Tbl Ae6 . 17 b3
T.d8. 18 Ab2 hS . 19 Cf1 A17. 20 Dd 2
Cg4. 21 h3 Ce5. 22 Tedl Cd3 . 23
De2 Td7. 24 Td2 Ae8 . 25 Tbdl h4.
26 T X d3 e X d3 . 27 T X d3 A16 . 28 e4
l x e4 . 29 D X e4 AI7. 30 g4 Te7 . 31 013
Rg8 . 32 Ddl Te17. 33 Ce3 Ag5 . 34 d5
Tf2. 35 d6 017 . 36 Ad4 b5 . 37 eX b5
014 . 38 Cll T X g2 . 39 R X g2 Ad 5. + .
40 Agl De4 .
Anton i Romera

0·1

CLASS IFI CAC IO DEL CAMPIONAT INDI VIDUA L DE BALEARS
NO M

CI ...

4

SIS

S

y,

1

ROMERO

2

PLANES

Mallorca

5

16

3

AlLES

Mallorca

5

14

O

ROSMULLER

Eivissa

O

5

Q N ETO

Eivissa

y,

O

6

O, PONS

Menorca

O

O

7

J . M.;t BEllON

Mallorc a

O

B

G. PONS

Ma llorca

O

O

O
O

V, y,

O

O

64 (232) BUTLLETI D'ESCACS/SETEMBRE 1980

O

O

V2

3Y,

'I,

2'; '

7,5
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2Y,

6,5

O

2

8

11 TORNEIG OBERT VILA DE
FETRA. El juvenil manacorí
Joan GAYA va vencer de manera destacada aquest torneiq ju qat a 8 rondes a la localitat de
Petra . Els primers ll ocs varen
ésser ocupats per joves prome-

4 ,5

ses ill enques enfront del s ja
ccnsaqrats : 1er. GAY A. 7 punt s;
20n . BRULL, 6,5 ; 3er. i 4rt. GAMUNDI i GARCIAS, 6; Se . a 7e.
RO IG, PLANAS i SABATER, 5,5
Fin s a 31 jugadors de 42 in scrit s.

CLASSIFICAC iÓ DEL CA MPIO NAT JUVENIL
DE MALLORCA
Ci u .

NO M

1

BRULL

l Co~me

2

J . R. GALIANA

3

J . P. CERRATO

4

S. MOLINA

5
6

l

A.

3

Y.
3%
Manacor
Paleno

GAMUNO~ J.

M. GAYA

2

Club

CLASS IFICACiÓ DEL PR IMER CAMPIONAT
JUVENIL DE BALEARS

Monlsó

~cor

O

V.

3

2Y.

O

2

O

O

La fase final tingué lloc durant maig i juny a la Penya
Artur Pomar, de C iutat. Els dos primers classificats
accedien a la final interinsular.

CAMPIONAT DE MALLORCA
FEMEN I. - Es jugà durant els
mesos de maig i juny a l'Agrupació Cultural de Porreres , mitjançant lliga a doble volta entre
4 jugado res .
Classificació : 1.0 Francisca
DEL POZO (Felanitx), 4,5 punts ;
2.0 Rosa BAUÇA (Porreres), 3.5
punts; 3.0 {4. 0 Margot FUSTER
(Manacor) i Antònia RIGO (Felanitx), 2 punts.
II TORNEIG OBERT DE SANEl torneig esTA PONÇA. tiuenc més fort d'enguany i
sens dubte un dels més complets que s'han jugat darrerament a Les Illes -fora l'internacional de Can Pica fort- ha estat aquest que per espai d'un
mes va disputar-se a Santa
Ponça (Calvià) amb la participa ció d el MI Rica rd Calvo. que el
guanyà com s'esperava, però
amb més dificultats de les previstes, emportant-se'n la quantitat de trenta mil pessetes com
a vencedor. Sistema suis a 10
rondes i local de joc de l Park
C lub. Calvo va perdre con tra
Sabater i entaulà amb Brull .
Classificació:
1er.
Ricard
CALVO, 8,5 punts; 2on . J. C.
MAS, 8; 3er. a Sé. RO MERO ,
SABATER i P. PONS, 7; 6é a
8é. BRULL. J. PLANES i FUSTER, 6, 5 punts ; 9é. a 12é. J. M.O
RIERA. MONAGAS, RIERA i
ARANOS, 6. Fins a 37 classificats de 46 inscrits .
VIII TORNEIG DE PORRERES .
El ca mpionat social de l'Agrupació Cultural de Porreres fou
puanyat pels juvenils: 1er. Jaume

Els die s 4, 5 i 6 de juliol va tenir lloc a
la . Penya. equest campionat. Per primera
vegada hi intervenien jugadors de les tres
illes.

CERDA .6,5 punts; 2on . J. GIL.
5.5: 3er. GORNALS, S,S; 4rt.
BARCELÓ. 4.5, etc.
VII TORNEIG C IUTAT DE FELANITX. - Aques ta competició
és jugada per equips de 5 jupadors en tres categories . Els
gU2nyadors de la primera eliminatòria juguen la final , i els perdedors el tercer i quart lloc. El
r€ sultat d'enguany fou el se¡¡üent: Preferent: ler. Alcúdia;
2on . Penya Artur Pomar; 3er.
Petra ; 4rt. Campos. Primera : 1er.
Club de Hielo; 2on. Selecció de
Felanitx ; 3er. Campos . B .; 4rt.
Manacor. Segona : 1er. Felanitx;
2on . Palma Nova ; 3er. Porreres
.B.; 4rt. Maria de la Salut.
IV TORNEIG O BE RT DE CAN
PICAFORT (SA NTA FE) . - Guanyà amb sorpresa Jo an ISERN

El nostre col.laborador Joan Bareeló I una colla d'amics han Iniciat la
publicació d'una revista que titulen
" ESCACS/ Ajedrez" . És de tannat DIN
A4 I Impresa en olfset sobre text mecanografiat.
La Intenció és fer una revista amb
informació Internacional espec ialment
dedicada als escaquistes balears I,
per extensió, a lots els de parla catalana, perqu è a més de recollir in formació d'aquesta procedència, una

seguit per FIGUEROLA. AI .Ciutat d·Alcúdia· va vèncer Antoni
ROCA seguit per OLI VER . El
social del Club Foment Campos fou guanyat per OLLERS
seguit de ZANOGUERA.
11 TORNEIG OBERT VILA DE
PORRERES . - Durant els mesos
d'agost i setembre va celebrar-se
al Santuari de Monti-Sion (Porreres) el 11 Obert Vila de Porreres amb la participació de 3C
ju¡¡adors en un suís a 8 rondes .
Classificació final : l er. i 2on .
G. SABATER i A. ROCA, 6,5 ;
3er. i 4rt. R. GARCIAS i B.
RO IG, 5.5; Sé. a lCé . SIERRA.
CERRATO . ANDREU , CASTAÑO, ESTELRICH i GIL, amb 5
punts ; 11 è. a 13é. FORTEZA,
O LI VER G., CER DA, amb 4,5
punts . Fins a 24 classificats.

ESCA&S ~~~ .

o.

A EORIEl

part de la publícacl6 està escrita en
català .
La seva aparició vol ésser mensual
amb 12 pàgines per número. La subscripció anual és de 600 Ptes. L'adreça
de la redacció : carrer Cerdà. 105, de
Porreres (Mallorca) .
Desitgem la més gran acollida a la
nova publicació la qual cosa ser. slSJne de la vitalitat dels escacs Illencs.
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EIVISSA per J. Ondo

ACTIVITATS ESTIUENQUES
En l'any present no s'han interromput les activitats durant
l'estiu , ja que la Delegació Insu lar ha disposat del Centre d'Escacs Eivissa-Formentera , veritable plataforma dels joves escacs
de les Pitiüsses .
S'han realitzat els següents
torneigs :
Mes de maiq: 1er. ENCONTRE PER EQUIPS contra ANDORRA .10 taulers (6 seniors i
4 juvenils). Resultà guanyador el
seleccionat eivissenc per 11
punts a 9.
Mes de juny : 20n TORNEIG
OBERT DE PARTIDES SEMIRAPIDES . Trofeu PLA C H I C.
Campió : A. Capdevila ; sotscampió, J. Oneto; 3er. F. Vallés;
4rt. Ch . Marestaing; 5é . J. Quero, fins 16 jugadors.
CURSET INFANTIL D'APRENENTATGE I PERFECCIONAMENT dels escacs : 10 no is participants, que realitzaren un torneig final. Campió : J. Castañón ;
sots-campió , N. Joly.
Mes de juliol : 20n . TORNEIG
PARTIDES RAPIDES KU DIS-

CO-SPORT. Campió : P. Joly;
sots-campió J. Oneto ; 3er. L.
Gercowski; 4rt. Capdevila (primer juvenil); 5é . F. Vallés; 6é. A.
Ramírez (1 er. 2.° Cat.); fins 17
jugadors .
ler. TORNEIG PARTIDES RÀPIDES DEL CENTRE D'ESCACS
EIVISSA - FORMENTERA. Campió : P. Joly; Sots-campió D.
Blazquez (França) ; 3er. Capdevila; 4rt. López (Madrid) ; 5é.
Quero ; fins 16 participants .
ler. TORNEIG PARTIDES RÀPIDES AMB AVANTATGE DE
TEMPS. Campió : P. Joly; Sotscampió J. Oneto ; 3er. Gercowski; 4rt. Capdevila ; fins 14 participants .
Mes d'agost: ler. TORNEIG
.FESTES STA. MARIA . , A SANT
JOSEP. Campió : B. Martí; Sotscampió J. Ribas ; 3er. J. Oliver;
4rt. B. Ribas ; fins 9 participants .
20n . TORNEIG OBERT .FESTES PATRONALS · D'EIVISSA.
Campió : Lluís Gercowski ; Sotscampió J. Oneto; 3er. J. Quero ;

4rt. J. Juan i 5è . D. Bernauz, fins
16 participants .
ler. TORNEIG OBERT .FES TES SANT BARTOMEU . DE
SANT ANTONI. Campió : L. Gercowski ; Sots-campió J. Oneto ;
3er. Capdevila; 4rt. Sànchez
(Madrid) ; 5è . A. Harte ; 6é. A
Ramírez i J. Quero , fins 23 participants .
1er. TORNEIG . DIARIO UL TIMA HORA. D'EIVISSA. Campió :
L. Gercowski ; Sots-campió J
Oneto ; 3er. Capdevila ; 4rt. R
Oliver; 5é. A. Escohotado, fins
18 participants .
Llevat dels torneigs de Sant
Josep i Sant Antoni, la resta es
jugaren en el Centre d·Escacs.
El proper mes d'octubre tindrà lloc l'encontre de volta amb
l'equip d'Andorra , en les mateixes condicions del celebrat el
cassat mes de maia a la nostra
Illa , i per a classificar-se els juvenils disputen un torneig que
decidirà els quatre components
Juvenil s de la selecció pltiüssa

MENORCA per Gerard Quevedo
MOLTA EMOCiÓ AL TORNEIG DE SANT BARTOMEU
El passat mes de Juliol, i amb
motiu de les Festes Patronals
de Sant Bartomeu , de Ferreries,
van tenir lloc les partides corresponents al Trofeu Sant Bartomeu d'Escacs per equips . La
final es celebra els dies 15 i 16
de juliol a l'Ajuntament de Ferreries .
Aquesta final ha estat la més
disputada i emocionant de totes les edicions, tot i que els jugadors no hagin tingut una actuació massa brillant. Només cal
dir, com a exemple, que el matx
decisiu entre S. Florit i D. Liz
acabà en taules després de set

hores d'una lluita malt renyida
La primera ronda ens va donar ja una clara idea del que
seria aquesta final pel resultat
d'empat a dos que es registrà i
en la qual el Casino Consell passava a la segona ronda per
haver guanyat el seu primer tauler D. Thomson al primer dels
Bascos, J. Villalonga. El s resultats d'aquesta primera ronda varen ser: J. Villalonga , O - D.
Thomson , 1; R. Taltavull, 1 - J.
Ramón ,C ; J. Aliés, 1 - D. Ortega ,
O; D. Lis,C - S. Florit, 1.
Després d'aquests resultats .
no cal dir que la segona ronda .
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ju¡¡ada a la tarda del dia 16, va
estar plena d'emoció i d'incertesa . El resultat final fou de 4 'I , 3 'I"~ favorable als Boscos. Cal
destacar, en aquesta edició , la
aran assistència de públic, que
va se¡¡u ir el desenvolupament
de les partides i es va encomanar de l'emoció de tots els jugadors . En acabar el torneig es
celebra un VI d'honor, en el
transcurs del qual varen fer uns
parlaments el representant del
C. E. Ferreries , senyor Marqués ,
i el Batlle de la ciuta t, senyor
Riudavets .

ASSEMBLEA GENERAL DE LA
DELEGACIÓ MENORQUINA
El dissabte dia 2 d'agost va
tenir lloc al local social del C. E.
Boscos l'Assemblea General de
la Delegació Menorquina de la
Federació Balear d'Escacs , a la
qual hi assistiren tots els membres de la Junta Insular i representants dels Clubs federats de
Menorca.
En aquesta Assemblea es donà compte de la reunió celebrada a Ciutat de Mallorca el passat dia 1 de ma ig. Es parlà també del caràcter executiu de la
Del egació
Menorq uina
d'Escacs, de l'avaluació 1.980 i es
feren diverses propostes de
reestructuració dels campionats
de Menorca Individual i per
equips, presentades pel Secre tari .

CAMPIONAT DE CIUTADELLA
Als locals del C. E. Boscos
s'està celebra nt aquests dies el
Campionat Individual de Ciutadella amb la participació de 26
jugadors, que pertanyen als tres
clubs ciutadellencs: els Boscos,
el Casino 17 de Gener i el Circol Artístic.
Després de la 3.0 ronda, la
classificació queda, en els primers llocs, de la següent manera :
1er. a 3er. Rafael Taltavull,
Santi Pons i Bartomeu Gornés,
3 punts; 4rt. Joan Bosch , 2,5
punts; 5è. a 10è. Josep Al.lès ,
Domènec Pons, Sergi Pons,
Joan Barceló, Sebastià Moll i
Onofre Martí, 2 punts .

G. Q.

ANDORRA
ESCACS A LA PARRÒQUIA D'ENCAMP
Amb motiu de la Festa Major
d'Encamp i dintre del calendari
de la Unió Pro-Foment i Turisme, Encamp va viure dues jornades escaquistes que van èsse r organitzades per la nova
Secció d'Escacs del CENTRE
RECREATIU I ESPORTIU D'ENCAMP, amb la col.laboració dels
clubs G.E.v.A . i C.E.A. , i sota el
beneplàcit de la F.E.v.A,
16 d'a gost 1980
A les 10 hores del mati, van
tenir lloc unes partides simultànies amb la participació dels
Srs. DIDAC IGLESIAS i VICENÇ
SANTAMARIA, contra 20 jugadors ,ja que tothom tenia el dret
d'apuntar-s'hi. Els resultats foren idèntics pe r ambdós escaquistes ; la seva victòria fou considerable, puix el desenllaç fou
de 1gal tant pel Sr. Iglésias
com pel Sr. Santamaria .
Donem les més caloroses felicitacions als esmentats Srs.
per aquest èxit aconseguit, ja
que el nivell de joc dels contrincants era bastant elevat.
17 d'agost 1980
A la mateixa hora que el dia
anterior, tingué lloc el I TORNEIG D 'ESCACS D 'ENCAMP
1980, de partides Semi -ràpide s
de 15 minuts per cada jugador a
5 rondes amb sistema de lliga i

per equips de quatre jugadors .
Aquests equips van ésser: VILANOVENC .A., TORA .A. C .
R.E. D'ENCAMP .A., VILANOVENC . B ., TORA . B., C.R.E.
D 'EN CAMP .B •.
Els resultats finals van ésser
els següents:
Campió : C .R.E. D 'ENCAMP
. A. amb 16,5 punts i mitjana de
82 %; Sots-campió : VILANOVENC ·A· amb 13 punts i mitjana de 65 %; Tercer: C.R.E.
D'ENCAMP . B . amb 12,5 punts
i mitjana de 62 %; Quart : TORA
· A· amb 11 ,5 punts i mitjana de
57 %; Cinquè : VILANOVENC
· B · amb 3,5 punts i mitjana de
17 %; Sisè : TORA · B · amb 3
punts i mitjana de 15 %.
Els citats re sultats són altaments si gnificat ius, puix tothom
que estigui dintre d 'a quest meravellós rrón dels escacs sap
que els equips del VILANOVENC i del TORA són dels millors de la demarcació de Lleida .
La cloenda d'aquest torneig
tingu é 110c a l'HOTEL PERE
d'URG d'ENCAMP, on se ce lebrà un dinar de germanor i el
lliurament dels trofeus amb obsequis als equips guanyadors .
Es pe rem que la nova Secció
d'Escacs del C.R .E. D 'ENCAMP
pugui portar a terme al tres actes
escaquistes d intre de la nostra
Parròquia , puix és un noble espo rt i Qran mereixedor de la nos Ira atenció.

NOTACiÓ ALGeBRICA
DIAGRAMA ESSENCIAL

a8 b8 c8 d8 e8 f8 g8 h8
87 b7 c7 d7 e7 f7 97 h7
a6 b6 c6 d6 e6 f6 96 h6

aS b5 c5 d5 e5 f5 g5 h5
a4 b4 c4 d4 e4 f4 g4 h4

a3 b3 e3 d3 e3 f3 g3 h3
a2 b2 c2 d2 e2 f2 92 h2

a1 b1 c1 d1 e1 f 1 91 h1
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PAlS VALENCIA

XLV CAMPIONAT INDIVIDUAL ABSOLUT D'ESPANYA
FASE FINAL
Alco i, del 26 juny al 7 juliol 1980

JUAN MARIO GÓMEZ, DE BILBAO,
NOU e.MPló D'ESPANYA

\

Francisco Javier Sanz, de la Catalana,
sots-camp ió

1111.1 )

,.--1

} M Gomez

Per a commemorar el cinquantenari del club local, s'ha celebrat en aquesta localitat la fase
final de la màxima competició
espanyo la individual, amb la
qual s'ha encetat la fórmula implantada enguany per la FEDA
Cal dir que les bones intencions del màxim organisme rector dels escacs espanyo ls no ha
trobat el ressó per part de les
principals - fig ures-, q ue per altra part tant semblen haver participat en l'adopció d'aquesta
fórmula,
Tot i creient en la fonamentació de les absèncie s dels jugadors c lassificats
directament
(grans mestres i mestres internacionals amb una antiguitat mínima de cinc anys), la qual sembla basar-se en el poc atractiu
dels premis, el cas és que l'edició d'enguany només ha tingut dos titulats internacionals:
els jugadors de la Federació
Catalana M edi na i Sanz,
Fet aqu est preàmbul cal felicitar el jove Góm ez per la seva
merescuda
vic tòri a,
assolida
després de desenrotllar un campiona t molt regular i un joc molt
sòlid i seriós, Només una derrota amb e l semp r e temib le i
.. jove,. Medina, cinc victòries i
ci nc taules, só n el r esum de la
seva actuació, si bé cal assenyalar que tres de les victòries
foren ob tingud es contra jugadors tan qualificats com Rivas ,
M artin i Mateu,
Bona actuació de F, J. Sanz
amb una so la derrota (Rivas),
la qual cosa li va lgué el sotscampionat empa tat a pun ts amb
el fins fa poc juvenil Gall ego,

A retreure la desfeta de l'an terior campió Rivas, que ha ve rament sorprès que no arribés
ni a obtenir el dret a disputar la
final de l'any vinent, dret reservat només als sis primers clas sificats,
M edína acabà discretament
col.locat després d'un comença ,
ment molt deficient, i havent deixat una partida de marca , con tra Gómez, precisament.
M ate u no acaba de confirmar
les fundades esperances que
creiem es mereixia per les seves actuacions a casa nostra.
però no acaba de qual lar quan
es tracta de competicions de
més volada,
Pel que fa a O c hoa, set tau les, quatre derrotes i cap viCtòri a, és una actuació francament incomprensible, Creiem
hauria de reflexionar seriosament sobre el seu joc,

Aquest també ha obtingut un
gran èxit amb aquesta col.loca ció, després d'haver anat al davant de la classificació la major part del campionat, però d 'on
En fou desbancat pel futur campió a les acaballes ,
L'actuació de J. L. Fernàndez
i Martin fóra bona si no fossin
jugadors qu e s'ha de creure han
d'aspirar a més segons els resultats que tenen acredita ts en
els darrers anys en aquesta
competició , Si d'una part són
classificacio ns acceptables, de
l'altra s'ha d'estimar que aquest a vegada han fet curt.
D e la Vílla, t ambé recent juvenil, ha obtingut un bon resultat en un campionat on virtualment no era un dels favorits i
en el qual, d 'altra banda, se n'hi
podien co nside rar un grapat (Rivas, M artín, Fern àndez, Palacios, Sa nz, Mateu .. ,),
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Un altre ex-cam pió , Palacios,
també ha sofert una fort a rebre gada, no havent guanyat cap
partida i quedant a la cua, junt
amb el novell Aracil que , com
a jugador local, s' hi afegi i no
ho féu malament del to t, donades les circums tàncies .
El torn eig va teni r una més
que acce ptable organització. Fou
di riqit i arbitrat amb eficàcia per
Delfin Burd io, Secretari de la
Federac ió Ala can tin a, e l qua l ja
hi està fet a aq uesta mena de
tasques .
J .L. FERNANDEZ,
JOAN MASIP i
JORDI PUIG

3 .a ronda

R 87 / a

N.O 199
MATEU· PALACIOS

1-O
Defensa Pi re

9.· ronda

I d4 g6. 2 04 Ag7. 3 Ce3 d6. 4 AgS
h6 . 5 Ae3 C16. 6 13 O-O. 7 Od2 Rh7. 8
g4 eS . 9 Cle2 e x d4. lO C x d4 dS . 11
g5 h X gS . 12 h4 g x h4 . 13 T x h4 +
Rg8. 14 Oh2 eS . IS AgS d x 04 . 16
0-0·0 e x d4. 17 C X o4 AlS . 18 Ad3
0b6 . 19 A x lti A x g6 . 20 Thl AgS +. 21
C x gS A x d3 . 22 Th8 + .
1·O

4,' ronda
E .3 5/a

N .O 200

FERNANOEZ - MATEU
Obe rtu ra Ruy López
1.a ronda

E 26/ b

N.O 197
SANZ _ MEDINA
Obertura Ruy López

1 e4 eS . 2 Cl3 Ce6 . 3 AbS 06. 4 A.4
d6 . 5 A X e6 + b X e 6 . 6 d4 16 7 Ae3
Ce7. 8 h4 Tb8 . 9 b3 hS . 10 d x eS
I X e S. 11 CgS Cg6. 12 g3 Ae7. 13 Od3
Od7. 14 Ce3 Og4. 15 Oe4 A x gS . 16
A X gS Ad7 . 11 Rd2 .5. 18 T.el T18 .
19 Ae3 T.8. 20 Thll 013. 21 flel Ce7.
22 AgS Ce8. 23 Te3 0 9 2. 24 14 Cb6.
25 Od3 Ae8 . 26 Tlel Cd7. 27 C04 Oh3.
28 g4 O X g4 . 29 15 Og2. 30 Oe4 Cb8.
31 Rbl Tl7 . 32 Od3 A. S. 33 Odl Og4.
34 Od2 g6 . 35 Oh2 9 X 15. 36 Tg3 14.
37 T x 94 h X g4 . 38 hS Cd7. 39 h6
C18. 40 OhS g3. 41 013 Ce6. 42 Ah4 ...
(S) . 42 ... R18 . 43 OhS Cd4. 44 0g6.
1-O

2. ~

ronda

E 61 / b

N.O 198

GALLEGO - DE LA VILLA

I e4 eS. 2 Cf3 Ce6. 3 Ab5 06. 4 A.4
C16. 5 O-O Ae7. 6 d4 bS . 7 Ab3 C x e4 .
8 d X eS ceS . 9 AdS Ab? 10 Ce3 O-O.
11 Ae3 Oe8. 12 Tel Td8. 13 Od2 Rh8 .
14 Tadl b4 . 15 A X eS A x eS. 16 Ce4
Oe7. 17 014 Tde8 . 18 CIgS 16 . 19
e x l6 T x lti . 20 C17 + T x 17. 21 O x 17.

C X d4 eS . 5 CbS 06. 6 Cd6 + A x d6.
7 O x d6 016. 8 Odl 0g6. 9 Ce3 dS. 10
C X dS O X o4 +. II Ae3 Cd4. 12 Ce7+
Re7. 13 Od3 C X e2 +. 14 Rd2 O X d3+ .
IS A x d3 C X e3 . 16 C x oS C x g2 . 17
Toel C16. 18 Te7 + Rd6 . 19 Thel Ag4.
20 Cb6 Td8. 21 T x b7 e4. 22 A X a6
e3 + . 23 I x e3 Ce4 +. 24 Re2 CeS. 25
Ce 4 + RdS . 26 TbS Ae2. 27 b4 R x e4 .
28 Rb2 + .
I •O

o 47/e

N.O 203
RIVAS- GÓMEZ
Defensa Nimzoin dia

1 d4 C16. 2 e4 e6 . 3 Ce3 Ab4 . 4 e3 b6 .
5 Ce2 Ao6 . 6 a3 Ae7 . 7 CI4 dS. 8 e X dS
A x l1. 9 R X f1 c x d5 . 10 Ce x dS
e x dS . II OhS e6 . 12 Ce6 g6 . 13 DeS
4,1ti. 14 C X d8 A x eS . 15 C x l7 R x l7.
16 d x eS Cd7. 17 14 Ce S. 18 Re2 Ce4.
19 Ad2 hS . 20 b4 Re6 . 21 Thel eS . 22
b x eS b x eS . 23 Tobl gS. 24 Tb7 Thg8 .
25 g3 h4 . 26 Ael h x g3 . 27 h x g3 Th8.
28 RI3 Th2. 29 Tg7 Tb8. 30 Rg4 9 x 14.
31 e X I4 d4. 32 A.S Tb3. 33 Tg6 +
RdS. 34 Tgl CI2 + . 35 RIS ThS + . 36
RIti Tb7. 37 TgS Th6 + . 38 Tg6 Co4 + .
39 RIS Tl7 + . 40 TIti C X Iti . 41 e x l6
Th x Iti +.
0-1

R 42/b

N.O 204

10.a. ronda

G6MEZ - MART IN
1-O
Obertu ra anglesa

5.1> ronda
E 29/a

N.O 201
G6MEZ · MEDINA

I CI3 eS. 2 e4 C16. 3 Ce3 e6 . 4 g3 b6 .
5 Ag2 Ab7. 6 0·0 Ae7. 7 d4 e X d4 . 8
O X d4 d6 . 9 Tdl 06. la b3 Cbd7. 11
Ab2 0·0. 12 e4 Dc7 . 13 De3 TIeS . 14

Obe rtu ra Auy López

1 e4 eS . 2 CI3 Ce6. 3 AbS 06. 4 A04
d6 . 5 e3 Ad7 . 6 O-O Cge7. 7 d4 Cg6. 8
dS Cb8. 9 A x d7 + C X d7. la e4 Ae7 .
11 Ce3 0·0. 12 Ae3 15. 13 Tel Oe8.
14 b4 b6 . 15 e X IS T x 15. 16 Ce4 oS.
17 03 o x b4 . 18 o x b4 C14. 19 g3 Og6.
20 Rhl Th5 . 21 A x 14 O X e4 . 22 Tel
Og6. 23 Ae3 e4 . 24 Cd4 CeS. 25 Ce6
A16 . 26 C x eS A X eS . 27 Rg1 DIS. 28
h4 T x h4 . 29 g x h4 Oh3. 30 Oe2 Ah2 + .
31 Rhl AeS +. 32 Rgl Tl8 . 33 TedI
Tl6. 34 Td2 Ah2 + . 35 Rhl AI4+ . 36
Rgl Tg6 + + .
O· I

Defensa siciliana
1 e4 eS . 2 Cf3 Cc6. 3 d4 c X d4 , 4

Cd6+ Rg8. 22 C x e4 O X e4 . 23 O x d7
h6. 24 Toel Oe4. 25 0e6 + O x e6 . 26
T x d6. Rg8 . 27 h3 oS. 28 TIS.

Tael Tod8. 15 Oe2 Ob8. 16 Cd4 A18 .
17 Oe2 Te8 . 18 Od2 Ce5 . 19 Tel g6 .
20 TedI Ag7. 21 Aol 008. 22 13 dS. 23
e X d e x d5. 24 eS Cld7. 25 14 Co4.
26 C x o4 d x e4 . 27 CIS g X 15. 28
O X d7 Te2. 29 O X l5 T X g2 + . 30
R x g2 e3 +. 31 Rgl Ahl. 32 Te2 A13.
33 Td7 T18 . 34 T x e 3 AdS . 35 e6
A Xal . 36 O X d5 O X d5 . 37 T x dS
l x e6. 38 T x e6 Tb8 . 39 Rg2 Ae3. 40
Tdd6 ...
1 •O
11 .A ronda

N.O 205

R 89 / a

MARTlN · PALACIOS
7. 11 ronda

E 59/ b

N.O 202

GALL EGO - MARTlN
Defensa sici liana

!6e4s"~~~ ~~7~' !e~4 ~5x ~4~34 ;b~d:
14 Citi. 9 AI3 b4. 10 o x b4 A x b4 . II
O-O A x e3. 12 b X e3 C X e4 . 13 15
e x l5 . 14 C X IS OeS +. 15 Rhl O.() . 16
A X o4 A x e4 . 17 A03 DeS. 18 A X I8
R x 18. 19 Cd6 Ce6. 20 C X l7 OdS. 21

Defensa Pi re

I e4 g6 . 2 d4 Ag7. 3 Ce3 d6 . 4 14 Citi.
5 CI3 0.0. 6 Ae3 e6. 7 h3 005. 8 Ad3
Cbd7. 9 e5 d X e5. 10 d X e5 Cd5. II
Ad2 Ce5. 12 A X g6 C x e3. 13 A x e3
0a4. 14 Ad3 O X I4 . 15 O-O C X d3. 16
e x d3 Ae6. 17 Cd4 Oe3+ . 18 Rhl
Ad5 . 19 Og4 e6 . 20 Tadl Tad8. 21 Ce2
Rh8. 22 CI4 Tg8. 23 C X d5 T X d5 . 24
T X I7 Ah6 . 25 O x e6 T x d3 . 26 016 +
Ag7. 27 T x d3 D X d3. 28 T x g7 ...
1-0
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11 TORNEIG OBERT INTERNACIONAL
'vILA DE BENETÚSSER"

~

,1. ... '

.

~

'JIIf!.Y~

TRIOMF DE J. L. FERNÀNDEZ, DE LA U.G.A.
Eslon, de Suècia, segon, empatat amb el guanyador
Aquest torneig sembla que té
bona acollida, si ens fixem en la
inscripció d'e nguany que classi ficà 102 jugadors.
Ara bé; en la seva gestació
s'han produït alguns fets que
han deslluït una mica l'organització del torneig .
D'una banda els organitzadors
es despenjaren considerant havia estat un ultratge l'haver convocat en les mateixes dates el
matx-torneig del C , E. Vulca.
Evidentment que , sobre el paper almenys, això els tr eia uns
determinats jugadors habituals
en aquesta mena de torneigs
obe rts ,
Però el qué no poden desconèixer els org.anitzadors són
dues coses: que el C. E. Vulcà
feia temps que estava preparant aquesta prova i es devia
a la conveniéncia dels jugadors
que s'encarregà de con tractar
Orestes Rodríguez, primer tau ler del club . I en segon lloc, que
els jugadors al.ludits no pensaven tampoc de cap ",anera participar en el torneig de Benetússer encara que estiguessin
lliures per haver-se sentit molestos per la forma de convocar-lo, segons l'anunci aparegut
en una de les rev istes espanyoles ,
Si bé reglamentàriament no
hi ha cap impediment per organitzar dues o més competicions
en la mateixa época, normalment
els organitzadors ja procuren
evitar-ho, encara que en darrera
instància no sigui possible , Per
totes aquestes raons els organitzadors de la Penya d'Escacs
A. D , Favara no tenien raó d'exclamar-se i ni tan sols d'ésser
susceptibles a la coincidéncia ,
El fet de preveure una qualificada participació que no es
produeix pot ésser que fos el
motiu pel qual els organitzadors

decidiren eliminar el primer premi, que s'havia establert en
100,000 pessetes , i començaren
a premiar els jugadors a partir
del segon premi inicialment
anunciat. Sembla que en el curs
de la competició anunciaren
aquesta decisió, però ho feren
de tal manera que molts juga dors ni se n'assabentaren .

Si hi afegim una certa ret icéncia als jug adors procedents
de Catalunya, no sabem si per
considerar-los -solidaris - de la
decisió dels jugadors absents,
del C. E, Vulca o, senzil lament,
per l'ambient que d'~n temp s
ençà es respi ra en el.l País Va lencià en aq uest sentit, els nostres representants retornaren

CLASSIFICACiÓ FINAL
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17e, a l 23é , a mb 7 punts
Ramon ROIG, Rossend BARBERÀ 1 Vicenç CAMPOS (els
tre s de la Fed . ValenCiana), SELBERG (Suécla), FERRANDIS (Valenciana) , DJORDJIJEVIC (Iugoslavia) i GANTES
(Valenciana) ,
24é, a l 35 e, amb 6 punts i mig
Carles GARCIA (Valenciana) , Leontxo GARCIA (Alacanti na) , MARiN (Valenciana) , GARCIA LAFUENTE (Palentina),
GONZÀLEZ MATEOS (Ca stellana) , ARREGU I (Argentina),
BRUSEL (Valenciana), de los MOZOS (Valladolid), RAMO
(Saragossana) , SANAHUJA (Catalana), CUETOVOVIC (Iu goslàvia) i COLL (Catalana).

Fins a 102 classificats després d'haver-se re tirat nou jugadors,
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dolguts per tot aquest cúmul de
circumstàncies .
No podem deixar d'esmentar
també que el vailet Piera, de
Palafrugell , sorprengué el seu
adversari Aguirre, de l'Argentina , analitzant apart la pròpia partida en curs de joc , sense que
els orqanitzadors - i per damunt
de tot l'àrbitre- apliquessin la
penalitzaciò que s'estableix reqlamentàriament.
També es donà un altre incident del que fou protagonista
Mateu. Els diferents aparellaments, ja des de la 1.0 ronda
demostraven una comple ta irrequlantat en quan a l'adjudicaciò
de colors . Vegeu sinó que Eslon
va començar amb dues partides
amb blanques , que li reportaren
sengles victòries. Segui amb una
sène alternativa fins que li adjudicaren les negres en les rondes 7.0 i 8.0 . A la 9.0 tingué les
blanques , moment en el qual havia disputat cinc partides amb
blanques i quatre amb negres.
Normalment, doncs, li corresponia jugar la 10.0 ronda amb blanques .
En la mateixa situació es trobava Mateu, i els tocà jugar en
aquest moment. La Direcció del
tornei(:1 determinà que Eslon havia de dur les blanques . Mateu
protestà considerant que les
blanques li corresponien a ell,
però no hi hagué res a fer. En
el moment de començar la partida Mateu preguntà Eslon si volia les taules , i com que aquest
no les acceptà , Mateu optà per
abandonar la partida sense juqar-Ia.
. Per la seva part Fernàndez
no solament jugà més partides
amb blanques que amb negres,
possibilitat conseqüència d'ésser senars el nombre de rondes,
sinó que es trobà que hague de
Jugar tres partides amb negres
després de dues sèries de dues
partides seguides amb blanques .
Tot plegat deixà els jugadors
catalans amb un regust de deson que caldrà esbandir perquè
el torneig no es malmeti , almenys
d' una part de la seva participaCIÓ natural. Confiem que aquestes circum stàncies les superin
els escaquistes valencians i es
pugui retornar a la nEcessària
harmonia qu e hi ha d'haver entre
els escaqui stes .

Amb tot això s' ha de remarcar
l'èxit de José Luis Fernandez,
que s'erigi en guanyador, encara que empatat amb Eslon , jugador que es pot considerar local , almenys fins ara , per la seva
residència a Benetússer .
En la segona posició a mig
punt dels quanyadors hi trobem
tres jusadors valencians dels
quatre empatats, la qual cosa
és mostra de l'empenta que porter. aquests jugadors .
JORDI PUIG

E 01/b

N.O 206

J . L FERNANOEZ - J . MARTlNEZ
Defensa francesa
1 e4 06 , 2 d4 dS . 3 Cd2 b6 . 4 Cgi3
Ab7. 5 AbS + e6. 6 Ad3 Cd7. 7 e X dS
e x dS . 8 O-O Cgf6 . 9 Tel Ad6 . 10 Cll
Oc7 , 11 AgS A14 . 12 e3 0-0 . 13 Cg3
h6. 14 A X l6 C X I6 . 15 CeS A X g3. 16
h X g3 Ce4. 17 OhS 15. 18 13 Cd6. 19
Te2 T16 . 20 Tael C17 , 21 g4 14. 22 Cg6
CgS. 23 Te5 T X g6. 24 A X g6 Oe7.
25 T X gS O X gS . 26 O x gS h x gS . 27
T x 06 R18 . 28 Tes Ae6. 29 T x g5 Re7.
3D TIS Tl8. 31 T x l8 R X I8. 32 RI2 Re7.
33 gS 05 . 34 g3 l x g3 +. 35 R x g3
Rd6. 36 14 AbS. 37 Ae2 Ae8 . 38 15 A17 .
39 RI4 AeB. 40 Ad3 A17 . 41 g6 AeB.
42 16 ...

1-O

TROFEU O ERT
"OLIVETTI"
OE BARCELONA
24 abril - 19 juny

ADJUTORI MAS,
de l'Ateneu
Barcelones, guanyador
Aquesta competició s'ha organitzat amb la col.laboració de la
Caixa d'Estalvis i Mont de Pietat
de Barcelo na, Llums LU M INAT-3
i Gràfiques Campàs.
El torneig s'ha disputat per sistema suis, a vuit rondes, estant
obert a totes les categories, amb
premis per als deu primers classificats i de cada categoria .
N'ha resultat vencedor Adjutori Mas, del Club Ateneu Barc~
lonès, que ha realitzat un magnlfic campionat, imposant-se en la
darrera i decisiva ronda; va obteni r 7 punts dels vuit possibles,
sense rebre cap derrota.
Amb 6 punts i mig quedaren
empatats Llorenç Pagès (Foment
Martinenc) i L1uis Prados (Ateneu Colom) . El primer jugador
classificat d'Olivetti, club organitzador, fou Eduard Rabinad,
amb 6 punts ,
Va dur la direcció del torneig
el Sr. Àngel Ribera .
N." 171

R 70/ e

FISCHBACH - A. MAS
N." 207

R 89 / a
Gambit Budapest

J. L. FERNANOEZ - NEPOMUCENO

38 T x d6 A x gS . 39 Td7 A14 . 40 T x a7
c4 . 41 Ta4 ...

1 d4 Cf6. 2 c4 eS, 3 d x eS C94.
4 Cf3 AcS. 5 e3 Cc6. 6 h3
Cg X eS. 7 Ae2 O-O. 8 O-O d6. 9
Cc3 aS, 10 b3 C X f3 +. 11 A X f3
CeS. 12 Ae4 fS, 13 AdS + Rh8.
14 Ca4 Aa7 . 15 Ab2 c6. 16 Af3
De7 . 17 Ae2 f4. 18 e X f4 T X f4.
19 Dc2 Dh4. 20 A X eS d x eS.
21 eS AtS. 22 Dc3 Td4, 23 Tadl
Tad8. 24 De3 Ab8. 25 Cb2 De7.
26 Dc3 Ac 7. 27 Tfe 1 T8dS. 28
Ca4 T x d1. 29 T X dl T X dl + .
30 A X di Dd7. 31 Ae2 DdS. 32
g4 Ag6. 33 De3 e4. 34 f3 AeS.
35 Rg2 e X f3 + . 36 A X f3 Dd4.
37 Rf2 Ab1. 38 a3 Ac2, 39 Re2
Adl +.

1·O

O- 1

Defensa Pi rc

1 e4 d6 . 2 d4 Cf6. 3 Ce3 g6 . 4 14 Ag7.
5 CI3 eS. 6 AbS + Ad7. 7 A x d7 +
CI X d7. B dS 0· 0. 9 0-0 OaS. 10 Oe2
caS. 11 Ad2 Ce 7. 1 2 a4 Oa6. 13 012
e6 . 14 d x e6 f x e 6 . 15 Dh4 Dc6 . 16
Oh3 Tao6 . 17 CbS C16 . 18 CgS C x bS.
19 a x bS Dd7. 20 ' 5 e X fS. 21 e x fS
ChS , 22 g4 Ad4 +. 2 3 Rhl Cf6. 24 e 3
AeS 2S TI3 Te7. 26 Ce6 T X e6 . 21
l x 06 O x 06 . 28 g5 O x h3 . 29 T x hj
Ce4. 30 Ae3 dS . 31 Th4 TfJ. 32 Tel bo
33 c4 A X b2 . 34 e x d 5 Cd6 . 35 Tl4

T x e3. 36 T X e3 Ac 1. 37 TfS A x e3 .
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VINARÓS
(Baix Maestrat)

BENICARLÓ (Baix Maestrat)

UN CLUB DE NISSAGA

V. CE NTELLES, D E LA
VALL D'UIXÓ, C AMPió DE
CASTE LLÓ

El Club d'Escacs Benicarló BENIC~

Del 19 d'abri l al 25 de maig i
en els salons de la Societat Esportiva Nàutica, de Vi narós. es
jugà el Campionat Individual de
Castelló. orga nitzat pel C. E. Ruy
López d'aquella locali tat.
La classificació final fou la següent : 1er i cam pió. V. Centelles (C . E. La Vall d'Uixó) (16.50).
5 punts ; 20n . i sots-campió. F.
Branch (Círcol Mercan til de Castelló) (15,50) , 5 punts; 3er., Gratovil (Ruy López), 4 i mig ; 4rt. a
6è., Al ami llo (19) i Moreno (18)
(ambdós de La Vall d'Uixó) i P
Barberà (17,50), 4 punts; 7è. a
9è., N. Fernàn dez (19) (C.M.C.),
J. M .o Aicart (18,50) (Benicarló)
i J. Montaña (16) (Benicarló) , 3
punts i m.ig; 10è. i ll è. F. Coll
(20) (Benicarló) i I. Gasulla
(18,50) (Morella), 3 punts; 12è.
a 14è., M. Gea (17,50) i J. Marqués ( 16,50) (ambdós del Benica rl ó) i A . Poveda (14) (Borriana) , 2 punts i mig; 15è., J. Dolz
(Borri ana), 2 punts ; 16è. a 18è.,
S Ventura (17,50) (Borriana), P.
Vicent (14,50) (C.M .C.) i V.J. Vilar (10,50), 1 punt i mig ; i 19è. J.
Castelló (V.U.), un punt.
N.O 208

R/ 01

GRATOV IL - ALAMI LLO
Obertura Sokolski

1 b4 e S. 2 Ab2 d6 . 3 e4 Cf6 . 4 Ce3 g6.
5 Ae4 Ag7. 6 CI3 0·0. 7 0· 0 Ag4. 8 h 3
A X 13. 9 O X 13 Ce6. 10 a3 Cd4. 11 Od3
ChS. 12 Ce2 eS . 13 e3 Ce6. 14 Oe2
C614. 15 Cg3 DgS . 16 Rh2 Ah6 . 17 d 4
e X d4. 18 exd4 Tae8 . 19 Ob3 Cf6. 20
Tlel Oh4 . 21 Rgl DgS . 22 a4 Ag7 . 23
bS hS. 24 d X eS d x eS . 25 h4 O x h4.
26 A X e5 Cg4. 27 A x l4 A x al . 28
T X al Oh2 +. 29 Rll h4 . 30 Ce2 Ohl +.
31 Cgl gS . 32 Ad6 Ch 2+ . 33 A X h2
O x h2- . 34 Tdl g4 . 35 AdS Te7 . 36
Oe3 DeS. 37 14 Te3 . 38 0f2 Oh8. 39
Ce2 Ta3. ' 40 OcS Ta1. 41 A X f7 +
R x 17. 42 DIS + Rg 8. 43 Og6 + Og7.
44 O X g7 + R Xg7. 45 T x a 1 Te8 . 46
eS .
1•O

El Club d'Escacs Ben icarló és
un dels clubs de més vitalitat
de la co ntrada . Encara que els
anys 30 l'afició als escacs a Benica rló era molt intensa, en realitat no hi havia ca p club própiament dit, si bé es juqava molt
per ca fès i bars .
No fou però sinó en el període 1939/40 que es fundà el C. E.
Benicarló, adherit aleshores a
.Educación y Descanso-.
A partir d'aquí l'activitat es
regulà i es feren moltes co mpeti cions co ntín uament fins arribar
el 1979 en qu è està plenament
co nso lid at de la mà del seu president actual el Sr. Octavi Grau
i Espada . De tota manera val a
d ir que des del primer dia l'animador del club ha estat el Sr.
Sa lvador Martinez i Vert, que
avui dia es un veterà que ha
passat per totes les facetes del
club. Per aquest motiu va ésse r
homen atjat rec entment.
Un altre dels homes-clau de l
club és el Sr. Manuel Gimeno i
Nava rro que com a encarregat
de Rel acions Públiques ens obsequià amb un fasci cle que conté la Memòria de les activitats
del club durant 1979. l':s real ment extraordinari, qu e un club
presenti un re sum de les seves
activitats, la qual Cosa és d'esperar es repeteixi cada any d'ara
endavant.
Amb aquest motiu ens assabentem que el club de Benicarló ha estat sis vegades campió
de Castelló, i que compta amb
50 jugado rs federats, que actualment representa un terç de
les llicències qu e té regis trades
la Federació Castellonenca.
Entre altres activitats el C. E.
Beni carló es preocupa per la
promoció escolar. Aixi enguany
ha organitzat un torneiq comarca l per equips escola rs que ha
tingut una qran acceptació. Hi
han parti cipat 5 col.legis de Beni ca rló , i entre ells el . Jau me 1-,
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que n'era l'organitzador junt amb
el club local , i que en resul tà
guanyador; tres de Vinarós, un
de Penyiscola i un a Itre de Sant
M ateu. A tenir en compte que
els equips eren de 10 juqadors
més dos suplents.
El C. E. Benicarló s'enca rregà
tam bé d'orqanitzar la semi final
Nord del Campionat Ind ivid ual
de Castelló que classificà els
Jugadors Gratovil , Gasulla , Gea .
Montaña, Ai ca rt i Coll.
També enguany ha orga nitzat
el I Campionat Escolar de Beni ca rl ó en el qual participaren
els CoLlegis La Salle , Marqu ès
de Benica rl ó, Jaume I, Nostra
Senyora de la Consolació i Francesc Catalan , classifica ts per
aquest ordre.
Amb motiu de la Festa Major,
el 21 d'a gost últim s'orqanitzaren les I Sis Hores de Partides
Ràpides seguint el • Sistema
Masnou -.
Quedà primer Machado (Amposta) , amb 19 pu nts i mig de
24 partides; seguit de Moreno
(Vila-rea l), 19 de 21; 3er. M. Gea
(Benicarló), 18 de 25; 4rt. N. Fernàndez (Castelló) , 17 i mig de
23; 5è. Rios (Benicarló), 17 de
26 ; i 6è . i 7è. Gratovil (Vinaròs)
i Alamillo (Vila-real), 15 de 20;
fins a 37 jugadors classificats .
Així mateix es jugà un torneig
llampec juvenil i infantil, a sis
rondes, que donà la victòria a
Jesús Geron, que obtingué 5
punts i mig de 6 possibles , sequit de Miquel Pascual, de 5,
fins a 20 classificats.
Complementària ment, el 23
d'agost es jugà un matx a 14
taulers entre els equips de Benicarló i Amposta . Guanyaren
els primers per 8 punts a 6.

COMBINACIONES
DE TABLAS (I)
por el Dr. R. REY ARDID
Zaragoza
Es bien sabido que uno de
los tres desenlaces posibles de
una partida de ajedrez. son las
tablas . Y también sabemos por
experiencia que esta terminación. aparentemente pacífica. no
siempre acontece como consecuencia de -falta de combatividad· de ambos adversarios,
cuando no de un previo convenia mutuo. sina que puede surgir tras una lucha sin cuartel.
por agotamiento de las piezas
de ambos bandos o como re curso defensiva suprema en
una posición inferior, mediante
una repetición forzada de jugadas. un jaque continuo o una
constelación de rey ahogado ,
No obstante lo dicho, lo cierto es que las tablas no tienen
-buena prensa . ni en los ambientes deportivos ni en los técnicos. Hasta fines del sigla pasado eran muchos los encuentros (sobre toda matches como
el de Labourdonais-Mc Donnell
en 1834), en los que no conta ban
¡as tabl as, e inclusa en algunos
enfrentamientos para el campeonata del mundo (CapablancaDr. Lasker. Dr. Alekhine-Capa blanca . Karpov-Korchnoi). en los
que el vencedor debia conseguir un número determinada de
puntos -enteros. , desdeñando
las tablas .
Un reciente acuerdo de la
FIDE restablece esta regla para
los futuros encuentros por el
campeonato mundial, en los que
sera declarada vencedor el que
antes obtenga se is victorias sin
contab ilizarse las tablas y, naturalmente, con un número ¡limitada de partidas.
Hubo una época. a mediados
del última sigla. en la que algunos organizadores de torneo s
(por ejemplo. los de Londres
1851 y Paris 1862) establecieron
que las partida s tablas habian
de repetirse, y en el de París
1867, los jugadores que empataban recibian un cero como -castigo •. Desde el torneo de Baden-

Baden 1879, las tablas se valoran con media punto para cada
jugador. salvo un pequeño interregno. constituido por los torneos de Montecarlo 1901 y 19021903. en que sus organ izadores
y mecenas. pretendiendo evitar
el número creciente de tablas,
tuvieron la peregrina idea -que
afortunadamente no prosperó en
el futuro- de conceder un cuarto de punto a los maestros que
hic iesen tablas su partida, con
la obligación de repetiria. y si
ganaba uno de elias se le concedia media punto mas . pera si
volvian a empatar. este juego
ya no se contabilizaria . En los
tiempos actuales se reconoce
el derecho de los jugadores a
hacer encuentro nulo , como ocu rre en todos los deportes salvo
el ten is y quiza alguna mas ,
Son muchos los aficionados
que al hojear una revista o un
libra con partidas de ajedrez,
desdeñan las que terminan en
un empate por juzgar a priori
que han de ser poca emocionantes . poca instructivas y. por lo
tanta . aburridas . Nada mas lejas de la realidad . Si exceptuamos los casos -cada vez mas
fre cuentes- en que los torneistas acuerdan tablas - de salón .
(en cuyo caso seria mejor que
informasen al arbitro y no jugasen la partida), lo cierto es
que existen en la literatura numerosos ejemplos en que el punto en litigio es objeto de reparto entre los dos contendientes
tras un auténtico y a veces feroz combate del que no resulta
vencedor ni venci do . Cualquier
aficionada que me honre leyendo estas líneas podra convercerse de mi aserto reproduciendo
no mas de media docena de partidas o posiciones que terminen
en tablas , pues en mas de una
y de dos podra deleitarse con
golpes y contragolpes ingeniosos que aunque no logren rom per el equilibrio de la lucha . encierran en si elementos dinami-

cos y estéticos . mayores a veces que los contenidos en partidas en que vence uno de los
dos bandos. Como confirmación
a cuanto acabamos de decir, pa samos a presentar una larga se rie de ejemplos en los que la
labor combinativa . a veces complicada y dificil. se dirige exclusivamente a conseguir el empate.
Diagrama 1

V. Zeschkowski-A, Beljaweki,
Minsk. 1976, Las negras se sien ten seriamente amenazadas por
g4 seguida de Ah6. Por ella ,
idean un a ing eniosa maniobra
agresiva que fuerza el jaque con tinuo : 1... Cg3! (suprimiendo un
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apoyo al caballo de c3). 2
Cxg3 A x c3. 3 bXc3 Ae6. 4
Ad4 (no hay otra parada de la
mortal amenaza Tb4 +) Da3. 5
Cf5! (defensa activa. Puede decirse que ambos rivales cola boran en las próxima tablas) Te8
(seria errónea 5... TXd4?, ya que
después de 6 CXe7+ Rg7 o
Rh8, la dama tomaria la torre
dando jaque) . 7 T X h7 (obligando al negra a dar jaq ue continuo ante la amenaza Th8 + seguida de mate , si éste toma el
alfil con la torre) Tb4+ . Tablas,
pues si 8 cXb4 Aa2+, etc.

F. Stamma, 1737. Este ejem plo fue compuesto por el famosa jugador arabe hace dos siglos y media : 1 f7 Tf8 (de otro
modo, el peón se coronaria en
f8) . 2 Tg4! T x g4 (para no sufrir
mate por g7). 3 g7 +! T X g7.
tablas por ahogado .

Diagrama 6

Diagrama 4

W. Lewis, 1827. Una bella
comb inac ión de ahogue : 1 T X g4
T x h7 . 2 b3 Thl . 3 Tgl! Th2. 4
Tg2 T X g2, ahogado .

Diagrama 2

Diagrama 7

N. N. - Dr. Rey Ardid, . Blitzpartie ., Zara90za 1977. Posición
aparentemente desesperada pa ·
ra el negra ante la inminenc ia
del mate. Pera éste encontró una
salvación in extremis: 1... Tal + .
2 Rh2 (si 2 Agl Dh4 mate . Y si
2 Ael T x e l + . 3 Rh2 Dg3 ma te) Thl +13 R x hl Tal + . 4 Rh2
(única como acabamos de ve r)
Thl+ . 5 R x g2+! 6 R x g2 f3+
y juegue lo que juegue el blanca ,
tablas por ahogado.

L, Ponziani, 1769. Otra vieja
composición : 1 Tf8+ Ra7 . 2
Ta8+ R X a8. 3 Df8+ Ra7 . 4
Dc5 +! O X c5, tabl as por ahogado . Si 4... b6, no 5 O X g5? a
causa del mate de la torre, sina
5 D x c7+ Ra8. 6 Dc8 +, tablas .

Diagrama 5

P. Williams , 1910. Posición un
tanta barroca en la que las blancas fuerzan el empate por una
serie de entregas espectacula res : 1 T x b6+ D Xb6. 2 Ca4+
A x a4 . 3 Ob I + R X b l , ahogado .

Diagrama 3

Diagrama 8

Cozio, 1776. Otro ejemplo muy
instructiva: 1 Rg7 Tf8. 2 Rh6
Rf6. 3 Rh 7 Tb8. 4 f8(D) X ! T X f8.
5 g7 Tf7 . 6 Rh8 Txg7, tablas.
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Diaç¡rama 11

G. Kaspari an , 1947. Un remate Inesperado : 1 Ce3 Th2 . 2 Ag4
h3 . 3 Ag3 Tb2. 4 Cg4 Tb3 +. 5
Ah2 Ac7. 6 Cf2 Tb2. 7 Ag l h2+ .
8 Ah l T X f2, tablas.

Diagrama 9

Diagrama 14

. ~~~ z:r .

A. y Kfl. Sarychev, 1927. Otra
sa lvación ingeniosa: 1 Tf8+ Ae6.
2 Tf3 Ac4 . 3 Te3+ Ad6. 4 T Xe7
Ab5+ . 5 Ad8 d2. 6 Td7 A Xd7,
tablas .

A. Bele nky, 1935. Aqui, la sal·
vación del blanca viene por caminos sumamente ingeniosos e
inesperados : 1 Tg3+ A x h2 . 2
Txg2+ A xg2. 3 Ab7! Tb6. 4
d6+ T x b7. 5 dxe7 T Xe7. 6
f6 Ta7 . 7 f7 Txf7, ahogado.

Diagrama 12
Diagrama 15

A, Selesnieff, 1919. 1 g7 Ta7 .
2 Af7! T x 17 . 3 Ah8 a2 (Si 3...
T x g7 , ahogado) 4 g8(D) al(D) .
5 Dg7 +! T X g7, tablas .

Diagrama 10
Halprin - Pill sbury, Mun ich,
1900. Este diagrama es el pun to de partida de una de las mas
lamosas combinaciones de tablas realizada en una lucha viva : 1 b6! (preparando el siguiente sacrificio de cabal lo) c X b6. 2
Diagrama 13
Cd5! (la amenaza C X b6 obliga
al negra a tomar este caballo,
ya que no es posible e5 que salvaria la situación de las blancas) e x d5. 3 Tfel + Af8. 4 Ta3
Ce5. 5 Txe5 1 (continuando la
brillante traca de sacrifici os que
conducira a las tabla s) d X e5. 6
Tf3 + Ag8. 7 Ah6! (el cohete final, que deja al rey negra desmantelado) De7 . 8 Axg7 A xg7.
9 Tg3+ A18. 10 Tf3+ Ag7 . 11
Tg3 + Af8, tablas por Jaque continuo . De nada si rve 11 ... Ag4
R
m'!"!'
a causa de 12 D X g4 + Af8. 13
~ •~ ••
~.Io!.
Tf3 Ae8. 14 Dh5 + Ad8 (si 14 ...
Ad7 . 15 Tf7) . 15 Tf7 De8. 16 DI5 1
H. Rink, 1916, 1 Tel Dd2. 2
y las negras estan perdidas, ra ·
All Ag3. 3 Te3+ D xe3. 4
zón por la que tienen que tran ·
Th3 + !, tablas.
(segUira )
sigir con la s tablas .
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V. y M. Pl atoff, 1914. 1 Ce 7 +
Ae4. 2 Ag6+ C xg6. 3 Cf5
AXl5 (Si 3... e2. 4 Cg3+ segUi da de e x e2, tablas), ahogado .

L. Kubbel, 1922. Las blancas
se salvan asi : 1 Ah8 Db2. 2 h4
A X h4 . 3 Ah7 Dc2+ . 4 Ah8 Dc3.
5 Ah7 Dc7 . 6 Ah8 De5 (la cono·
clda maniobra de la escalera ,
que aqui resultara inutil debido
a la presencia del peón de g5) .
7 Ah7 De7 . 8 Ah8 A xg5. 9 g8
(D) + Ah6. 9 De6 + D X e6, ta ·
blas ,

•
•••
•......
·•••
....
•· ...
• • •..
11 . . . .

EL FINAL PRAcTIC
per EDMAR MEDNIS

Farà aquest estiu vint-i-cinc anys que els minyons de l'època dis{JUtaren aferrissadament a Anvers (Bèlgica) el seu Campionat, el resultat del qual fou:
Jer. Spasski, 20n. Mednis, 3er. Farré, 4rt. Portisch, etc.
El primer i el quart, sempre al cim, s'acaben de barallar a Mèxic.
El nostre Miquel Farré, per contra, fa temps que viu retirat del
nivell escaquístic que li és propi.
El sots-campió, Edmar Mednis, era un vailet I/Iolt eixerit de Nova
York, i continuà, encara que per poc temps. Preferí graduar-se d'enginyer i exercir la professió.
Fa una dècada decidí retornar als escacs i a plena dedicació. Assolí aviat el títol de M { en torneigs a Europa, on 110 ha deixat de venir
sovint i més que a jugar, a fer de periodista cobrint inforlllació de
proves importants .
Però no hi ha dubte que la faceta m és reeixida d'ell és la secció
de finals que sol publicar a «Chess Life & Revie\V». Secció que versa
sobre temes d'actualitat (vegeu els finals Kàrpov-Kòrxnoi 1974 en els
números de l'època!), o bé sobre monografies.
D'un temps ençà la secció apareix en diverses revistes. És un gran
honor per al «Butlletí d'Escacs» acollir-la a partir d'ara, amb la seRL/retat que acomplirà l'objectiu didàctic que sense dL/bte perseRueix.
JA UME MORA

COM ES 1:4. PER A GUANYAR
UN FINAL GUANYAT
Si es pretén obtenir un bon re sultat és del tot imperatiu gua nyar els finals -guanyats> . El final guanyat es caracteritza bé
per una supe rioritat material o
bé posicional .
L'avantatge material d'un peó.
sense compensació per al bàndol feble , hauria de cobrir per a
guanyar en condicions normals .
O bé la superioritat posicional
tan àmplia, que amb joc correcte, d'ella en sortis un guany material i, per tant, la victòria. La
manera d'aprendre és natural-

ment veure com ho fan els juga dors bons (en aquest cas els
participants en el campionat dels
E.U.A. 1978, ensems que Zonal) .
Primerament uns principis generals . Per a guanyar una partida guanyada cal intentar fer-ho
d'acord amb els principis següents:

-

_

Establi r i seguir un pla clar.

-

-

No permetre contrajoc.
Evitar les complicacions no
clares o innecessàries.
Parar compte .

-

-
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Evi tar destrets de temps o
de nombre de jugades. Tam poc no hi sol haver cap premi extra pel sol fet d'haver
gastat poc temps, o bé per
rematar la feina en cinquanta jugades en lloc de seixanta.
Mantenir l'avantatge material.
Quan es té, intentar sempre
simplificar la posició canviant peces.
Cercar aquelles pOSicions
bàsiques guanyables teòrica ment.

Diagrama n.O '1
Campionat dels E.U.Al. , 1978
ZUCKERMAN

ma , ella s'hi instal.la còmodament. De nou si 46 ... Ab7?? 47
Dc5+ guanyaria la dama.

61.., Re7. 62 e4 Rd7 . 63 eS Rc6.
64 R X e6 R X e5. 65 Rf6 ...

46 ... ReS. 47 b5!. ..
Seguei x amb el pla de passa r
peons en el flanc de dama .
47... a X b5. 48 C X b5 ...
Notem com el blanc ha progressat, en tant que el negre
ha quedat immobil itzat. Aquest
no té jugada atractiva: 48 ... Aa6?
49 Dd4 + Rf5 . 50 Df2 + costa la
dama .

Posició després de la j ugada
41." del negre

Il.Iustrare m aqu ests principis
amb exemples reals, començant
amb aq uell s en què hi ha ava ntatge material. Dia grama l , Soltis-Zuckerma n, després de la
41 .0 jugada del negre. Ens diu
que el blanc té peó de més sense com pensació apa rent. El peó
de més el tenim al flan c de dama en la forma de majoria de
tres contra un . El pro ced iment
general cons isteix a exp lotar
aquesta majoria, en tant que ha
de vigi lar-se el con trajoc potencia l que pot resultar de la combinació Dama, Alfil i peó central
passat. Vegeu de quina faisó
senzilla Soltis es fa amb el punt .

Aban s de canviar dam.es el
blanc aparta el rei negre. La resposta d'aquest és forçada, puix
49 ... Re4? o bé 49 ... Rf5? costa
l'alfil per 50 D X C81

50 ... D Xe 7. 51 C X c7 ReS. 52
a6!. ..
Cal empènye r els peons passats!

Transforma l'ava ntatge material d'un peó en un final de re is
i peo ns, amb peó allunyat.

42... De5 +. 43 Rhl Df8.

54 ... A X a8. 55 C Xa8 Re6. 56
Rgl Rb7. 57 Rf2 R X a8. 58 Re3!

44 ... ReS. 45 De4 +
D e4!. ..

Rd6. 46

Un cop la Dama bl anca ha foragitat la negra del flanc de da-

Diagrama n.o 2
Camp ionat dels E.U.A., 1978

Sense dubte que hi ha altres
cami ns per a guanya r, però
aqu est és el més net. El blanc
sim plifica ca nvian t dames, i de
retop el peó avançat és una
forta amenaça de coronació.

No sols evita Ab7 de l negre ,
ans l' atac damunt h6 obliga a
desa cti va r la Dama negra.

Gràcies a simples cops tàctics (44 ... D X b4?? 45 Dh8 + i
D X c8 defensa també el cavall)
el blanc mobilitza el fla nc de
dama .

El negre abandona.

49 ... Rf4. 50 De7 +!. ..

52 ... Cd6. 53 a7 Ab7 . 54 a8 = D ...

44 b4 !...

65 ... Rd5. 66 Rg6 Re4. 67 R X h6
Rf4. 68 Rh5 Rg3. 69 R X g5 R X h3.
70 Rh5 ...

ZUCKERMAN

42 Dh7 !...

No 43 ... D X aS per 44 Dh8+
que cos ta l' alfil.

La raó gràfica que el peó llunyà sol guanyar aquests final s:
després de la seva desapari ció,
el rei . interior- qued a m.és a
prop dels peons re stant s.

(1 - O)

48 ... Dd8. 49 De3 + ...

SOLTIS

encara que també guanyaria
amb 61... Rd6. 62 c4!

Conseqüentment el blanc va
de cara el peó passat. Encara
que el peó passat bla nc està si tuat a una ll unyania mínima (a la
columna · a- o la · b- més fàcil
la vic tòria) n'hi ha prou .
58 ... Rb7 . 59 Rd4 Re6. 60 ReS
Rd7. 61 g4! ...
El blan c sosté la pos ició en el
cami més senzill . El peó ' 9 queda a redós d'un atac i el
blanc utilitza el peó ·c- com a
esquer. Es menys lògica 61 Rf6 ,

MEDNIS
Posició desp ré s de la j ugada
21. a del negre

Molt més complicada sembla
de sortida la posició del Diagrama 2, Medn is-Zuckerman, després de la jugada 21. 0 del negre . Natural ment que pot descom pondre 's en altres més senzilles. Ara, el bla nc té una peça
de més per un peó , però té el
desenvo lupament retardat com a
resultat d irecte d'have r guanyat
la peça . El negre guanyarà el
peó .f-, i per tant en tindrà dos
per la peça, compensació per
altra banda insuficient. El primer
que ha de fer el blanc és treure
peces ; després assegurar-se
que el peó · f- no és perillós i,
finalment, començar a fer servir
la peça de més amb finali tat re solutòria . Ca l advertir la situació del temps consumit. Jo havia
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gastat només 50 minuts, i per
tant em quedava una hora i 40
minuts per al control a la jugad a
40.°. Reserva de temps que JO
estava segur d'utilitzar totalment.
Jo estava convençut que la posició era guanyadora jugant bé .
Pe r tant, per què còrrer i donar
oportunitats a l'altre?
22 Ce3 !...
Única a considerar: co ntro la
e2, e4 i connecta les torres.
22 ... e x I2 +,
Amb peça menys el negre vol
mantenir el màxim nivell de complicació. Per tant era dolenta
22 ... T X I2? 23 R X f2! e X f2+ .
24 Rfl i el blanc consolida rà ràpidament i capturarà el peó f2.
23 Rhl Tf5. 24 Ag3 Ta18. 25
Tadl ! ...

torres no ofereix d'altra banda
cap mena de futur.

41... Rg6. 42 T Xe3 A Xe3. 43
Ac 7. Negres abandon en (1 - O)

31 T XI7 T X I7. 32 Ae5 !...

Un cop guanyat el peó - a·, les
blanques tindrien passat el peó
- a· a més de la peça extra . Per
aquest fina l, a part ir de la ju gada 22.°, vàreig gastar una
hora i 25 minuts. Pensant que la
posició és relativament senzilla ,
pot creure 's que és molt. Però ,
per què no ? Recordeu que no hi
ha premi especial en cas de ju ·
~ar de pressa una posició gu anyadora . Només compta el re ·
sultat!

Una moguda de múltiple efecte : l'alfil generalment estarà millor a eS que a h2, bloqueja el
peó e6, controla d4, i defensa
el peó b2 . El blanc maximitza les
seves possibilitats alhora que
minimitza les del negre .
32 ... e6. 33 Ce4 Td7. 34 C X 12...
Una conseqüència óbvia de la
30.° del negre . El negre ha perdut el seu únic trumfo i la li s'acosta .

Diagrama n.o 3
Campionat dels E.U.A., 1978

34 ... Td2. 35 RIL

SOLTIS

Fuig de la clavada i així la
peça de més pot utilitzar-se per
a l'atac.
35 ... Te2. 36 Ae3 Rh6. 37 Ce4!. ..

Tret el cavall, el pas següent
era treure la torre. Pe rò, a on?
Vàreig considerar 25 Tacl, pressionant el peó - c ·. Semblava el
pla estrat ègic més important. La
torre a dI , però, controla una
columna útil i, per tant, dificulta
el eontrajoc del negre .
25... h5. 26 h3!...
Acabada la partida l'adversari
em preguntava perquè no 26 h4.
Em semblà que hauria creat febleses i no hi veia la necessitat.

Les peces blanques estan en
una certa posició d'atac i per
tal d'activar-les el blanc sacrifica un peó , Això no pot donar-se
com un principi general , però
ara està basat en un càlcul con cret. Jo disposava encara de 30
minuts i així vàreig poder calcu ·
lar totes les -complicacions ·
fins el fons de forma - matemàtica ·. Una continuac ió encara
més segura era 37 AeS (i per
tant repetint la posició després
de la 35.° de negres), seguit de
38 Ce4 .

26 ... h4. 27 Ah2 Rg7 . 28 g4!...
De cara a minimitzar el contrajoc potencial el bla nc habilita g2
per al seu rei, alhora que evita
d'una veg ada mats raconers i
permet al rei de participar en el
bloqueig del peó - f.. L'única
pet ita pega és que f3 resta acce ssible a les torres negres. El
negre no pot permetre's de canv iar els peons : 28 ... h X g3?! 29
A X g3 segu it de 30 Rg2 i el peó
f2 té els dies comptats .

37... Th2. 38 Ae5! T X h3 +. 39
Rg2 Te3. 40 T16 + Rg7.
Porta a un final elemental. El
méu càlcul era : 40 ... Rh7 . 41
C x g5 + Rg8. 42 T96+ Rf8. 43
Ad6+ Re8 . 44 T X e6+ T X e6.
45 C X e6 Rd7, Ac5! Encara que
això pot semblar haver vist deu
jugades endavant a la 37 .°, la
posició era prou senzilla perquè un mestre pogués fer-ho fàcilment, sempre que hi empri

KAVALEK
Posic iÓ després de la jugada
30.:\ del negre

I ara veurem un final amb
igualtat material, però que ha de
considerar-se guanyador per
raons posicionals . El Diagrama
3, Kavalek-Soltis, després de la
30.° de negres, ens mostra una
posició -guanyada ' de blanques .
per aquestes raons :
(1)
(2)

El blanc controla ambdues
columnes oberte s.
L'alfil blanc és més actiu
que el seu homónim.
El cavall aviat serà molt més
actiu que el negre .
El bl anc té millor formació
de peon s.

l'estona necessària!

(3)

28 ... Tf3. 29 Rg2 Rg6. 30 Td7
T8f7.

41 Tf3 +!...

(4)

Si bé el negre no disposa de
continuació constructiva (30...
Te3 es para amb 31 Cdl), el
canvi voluntari d 'un parell de

Però amb el final que en resta·, no hi ha lloc per a cercar
- compl icacions · al nivell present.

Particularment el peó - a· del
negre és feble, i de protegir-lo
amb ... b6, aleshores aquest dar·
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rer esdevindrà feble . ~s bastant
instru ctiu com Kavalek conver. teix els avantatges enumerats
en victòria .
I com que el negre hi oposa
una dura resistència, la tasca
del blanc no és gens fàcil. Encara que el comentarista pot
confiadament
etiquetar posicions com aquesta com a -guanyades -, s'ha de notar que en
la realitat elles no es -guanye n
soles-, sinó que requereixen
molta reflexió i molta de cura .
D'una faisó senzilla un cop vist,
cal notar com Kavalek actua
amb visió del futur :
31 Cg4 f6. 32 Ce3 ...
Excel.lentment posat al centre, i, si cal , aquest cavall pot
anar a c4, dS o bé fS.

Com ja hem dit en la nota anterior, la primera fase del pla de
les blanques consisteix a utilitzar
les seves possibilitats d'atac, bé
per a guanyar material , bé per
a una permanent superioritat posicional. Per tant evita qualsevol
canvi rut inari de peces. A despit d'una aparença superficial, la
jugada del text no permet contrajoc negre, tota vegada que la
incursió que ara ve d'una torre
solitària és totalment inofensiva.
36 .. . Tcl +. 37 Rf2 Tbl. 38 Td2
Ce7. 39 Aa2 Ta l.
Això es tornarà en una pèrdua
de temps, i per tant, la immediata 39 ... Tcl! era millor, però no
tant com per a influir en el curs
de la partida.
40 Ad5!. ..

32... Cc 7. 33 Tb6 ...
La darrera jugada negra
sols preveu l'a menaça CdS,
comporta la pròpia .. . CbS.
tant el blanc evita l'activació
cavall negre .

no
ans
Per
del

33... Ae8.
Recula l'alfil per tal de defensar el flanc de dama i reviu -l'amenaça- ... CbS. Necessària ment
encara que cedeixi fS al cavall
blanc.

Tempta a jugar 40 .. . CXdS?!
ja que 41 eX dS! donaria al blanc
un fort peó passat, un resultat
clar i tangible .
40 ... Tel. 41 Tb6 Ae6.
Forçat, puix el peó -b. està
amenaçat i 41 ... C X dS?! és novament inferior per 42 eX dS!

42 ... T X e6, 43 Td6!. ..
Aquesta és la jugada que a
l'ensems manté la pressió i evita contrajoc significatiu . En canvi després de 43 Txc6?! bxc6,
la torre negra hauria tingut bons
objectius al llarg de la columna
- b·. Naturalment, si ara 43 ...
T x b6. 44 Txb6 Ca8. 45 Td6
Tc8. 46 Re3! i les peces restants
del blanc controlen el tauler.
Aixi és com el negre decideix
almenys fer quelcom estètic amb
la jugada següent.

43 ... Te2 +. 44 Rg3 Ca8. 45 Tb3
a4.
Andy Soltis i jo érem com panys de cambra i la posició
després de la 45.0 de blanques
aparegué durant la seva anàlisi
de partida suspesa .
Es plantejà la qüestió de com
havia de continuar el negre . Segons principis generals em semblava que 45 ... bS!? és la millor
que té el negre . Com és natural
vaig anarme'n a dormir i Andy
decidi que , ja que la meva SU(;gerència tampoc no era plenament satisfactòria , optaria per la
del text. Cal dir, però, que en la
seva llarga anàlisi nocturna ell
havia passat per alt la 50.0 del
blanc, que veurem .
46 Tbd3! Ce7.

34 Cf5 Ca8. 35 Td6!...
El gros de la immediata superiorit at de les blanques consisteix en la forta pressió que les
seves peces exerceixen en diversos punts de la posició negra. Per tant el blanc està interessat a mantenir tanta pressió
d'atac com pugui, fins que els
avantatges obtinguts siguin més
tangibles . En lloc de 35 C xe77 1
C X b6, que hauria alleugerit la
tasca defensiva de les negres.
Ara 35 ... Td7 no és satisfactòria .
Ja que després de 36 AdS!
T x d6. 37 C x d6 el peó -b- està
fortament pressionat, en tant
que les tres peces restants del
blanc con trolen tot el tauler.
Per tant el negre vol canvia r
un parell de torres, però en mill ors circums tàncies.
35 ... Te7. 36 Ted3!. ..

El cavall arraconat fa impos sible 46 ... T x b27? per 47 Td8 + .
47 Td8+!. ..
~s aquest canvi d'un parell de
torres plenament justificat, tota
vegada que mena forçosament
a guanyar un peó. Noteu com la
pressió incessant ha portat a un
guany de material per al blanc .

47... T X d8. 4B T XdB+ Rf7.
42 A X e6!. ..
El blanc accepta aquest canvi, puix ell veu que tindrà o bé
excel.lents possibilitats de guanyar el peó, i/ o un fort joc per
la columna -d. , inclòs el control de d7 . Començant en el diagrama 3, el joc ha avançat prou
com per a produïr semblants beneficis a partir d'un canvi.

Si 48 ... Ce8. 49 Tb8! i l'amenaça 50 Cd6 força a guanyar el
peó ·b- .
49 Td7 + RfB. 50 C X g7l. ..

El negre hauria tingut contra joc després de 50 T X g77 Ce6 1
seguit de 51... Cf4 . Naturalment .
després de la del text, el cavall
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negre no pot accedi r a e6, en
tant que el blanc amenaça 51
T xc7! T xc 7. 52 Ce6 +. Ja que
50 ... Rg8 és desesperada per 51
ChS etc., el negre opta per fer
rondar el ca va ll.
50", Cb5, 51
T X b7.. ,

Ce6 +

Ae8, 52

La su perioritat posicional ha
rend it dos peons. Durant les següents jugades, poques, el blanc
assegu ra boti, en tant que no
permet reacc lo. Ja que 52 ..,
T X b2?? perd bé amb 53 T X bS
o 53 Cc7 +, el cava ll negre ha
de moure 's al tra volta.

52. " Cd6, 53 Ta7! T X b2, 54
T x a4 Af7, 55 Cc5 Ta2. 56 Ta7 +
Ag6, 57 Ce6,
El negre resi gna ( 1 - O).
Té dos peons de menys i sota
l' amenaça de 58 Cf8+ . Resistir
més hauri a estat ve rament inútil.
Edm ar MEDNIS

UN FINAL MAGISTRAL
per VICTOR VEHI
8 ad Ki sslngen, 1980

UNZ ICKEA (R. FA)

KAAPOV ( UASS)
Posició desp rés de la jugad a
47.a de les blanques

Aques ta pa rtida pe rtany ai Iorneig quadrangular jugat a Bad Kis·
51 ngen (Alemanya Occidental) en ·
tre Kàrpov. Spasski (tots dos de
la URSS) , Hübner i Unzicker (tOlS
dos d'Alemanya Occidenta l ) en el
que Kàrpov es va imposa r.
El blanc té un peó de més, però
d eg ut al reduït materi al i al fet q ue
lots els peons es tan en el mateIx
!lanc. Ja victò ria es presen ta diflcll
La form a en què Kàrpov treballa la

posició fins a aconseguir el triomf
és real ment instructiva. El pla que
segueix Kàrpov es descompon en
els següents passos :

1 . Aconsegui r una posició ac tiva de les peces a li d'obligar el
negre a manteni r el cavall en posició defensiva. En aquest pnmer
pas només es mouran els peons
" f" i "g" , i el rei els defensara.
2. Un cop aconsegu it el pas 1.
el peó " e " avançarà fins a e4 . Per
tal d'evita r e5 el negre es veu rà
obligat a jugar 16.

3. Quan els peons negres estiguin a la posició 16. g7, h6. el
cavall blanc es situarà a 15, on serà
Inexpugnable. Degut que el cavall
des d'aquesta POSICiÓ defensa els
peons, el rei podrà co mença r el
viatge fins a d5.
4. Una vegada el rei estigui a
d5, s' aconsegUl rà crear un peó pas·
sat Jugant eS.
5. Aquest peó passat obligara
les peces negres a situar-se passi·
vament. Mitjançant el sacrifici del
peó es conviaran els cava ll s i el
rei blanc ani rà cap els peons ne·
gres aconseguin t un final de tor·
fes guanyat.
Vegem el desen vol upament de ta
parti da:

47.,. Td3. 48 !l'I Cd7, 49 RI2 CeS.
50 TeS Cg6. 51 Te8 + Rh7, 52 14
TdS , 53 g3 TaS , 54 Te7 Rg8. 55
Cd6 Ch8.
S'ha acabat la primera pari del
pla. Ara el peó " e" Ja pot avan çar.

56 e4! Ta2 +. 57 RI3 Ta3 +. 58 Rg2
16.
Oblig ada, la que en cas contran .
el blanc Jugaria e5. seguit de Rh3.
Rh 4 i g5 opo rtunament. Passem ara
a la tercera pa ri del pla.

81 Re7 gu anyant. El negre ha de
mantenir-se en pOSICiÓ totalment
passiva .

80 Ce6 + Rg8.
Aca bada la tercera fase, la es
pot crear el peó passat.

81 eSI l x e5. 82 I x eS Te8 , 83 Td7
Ta 8, 84 CeS Te8, 85 e6 CgS. 86 Rd6
R18. 87 Ta7 Td8 + . 88 Cd7 + Re 8
89 Ta4 Ch7.
Desp rés de 89, . ex e6 . 90 R x e6
T X d7 . 91 Ta8 + Td8. 92 T X d8 +
AX d8 . 00 AI7 g5. 94 Ag6 el lin a l
no té histò ri a.

90 ReSI...
Ara el fei es di ri geiX cap e ts
peons negres.

90" . C18, 91 RISI C x d7.

91 .
ex e6 és el mateix fina l
que el que resulta en el comenta·
ri a la jugada 89 negra.
92 e x d7 + T x d7 . 93 Rg6 !...
Aconseg uint el fina l de torres
gu anyat. No es pOl eVit ar la pèrdua

del peó "g".
59 Te7 Td3 60 Te 8 + Rh7 . 6 1 CIS I .
El c avall de fensa g3: el rel Ja
POl abandona r g2.

6 1... C17, 61 Te6 Rg8 . 63 RI2 R18.
64 Ta6 Td8 . 65 Re 3 Tb8. 66 Ta 7
Td8 . 67 Cd4 TeS. 68 Ta6 Tb8 . 69
Rd 3 Td8, 70 Re 3 TeS + . 71 Rb4
Te8. 72 Ce6 + Rg8 . 73 Re4 Cd8.
74 CeS C17. 75 RdS Te8 . 76 Cd7
Cd8. 77 CeS C17. 78 Te6 .,.
Proposa el canvI de to rr es que
donaria lloc a u n final de cavalls
fàcilment guanyat.
78 ... Ta8 . 79 Tc 7 RfB.

NO val 79..
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Ta3 . 80 Re6! Cd8 + .

93... R18. 94 Ta8 + Re7. 95 R X g7
Td4. 96 Ta7 + Re8 97 R x h6 T x g4.
98 Tg7 Ta4. 99 g4 R18 . IOD gS Tg4.
101 Ta 7 Tg l . 102 Rg6 1 Tg 2. 103
Ta 8 + Re7. 104 Tg 81

1-O
El negre abandona . Ja que aquest
final és teò ri c. Una continuacIó pot

ésser. 104 ... Tgl . 105 8h7 A17. 106
g6+ Re7. 107 Rg7 Tg2 . 108 Ta8
Tg l . 109 Ah7 Th l + 110 Ag8 seguit de g7 i la famosa " maniob ra
del pont" : 110
Tgl 111 g7 Tg2
11 2 Ta4 Tg1. 11 3 Te4 + Ad7 . 114
RI7 Tf1 + . 11 5 Rg6 Tgl +.
11 6 AI6 TII + . 117 Ag5 Tgl +.
118 Tg4t

-j J--

-.

~

El gambit JanischSchliemann amb 4 d4
(E 23/a )

e4 e5 . 2 CI3 Cc6. J Ab5 15 . 4 d4 .

per RAMON CRUSI I MORE

6 d X eS e6, 7 Ce 31? .

b3 c41 19 bXc4 Aa3.
Karpov. 1967.

Justificat sacrifici de peça per a mantenir Ja iniciativa . La retirada de l'alfil
proporciona avantatge a les negres ,
com ens ho demostren els exemples
seguents :

7 Ae2 Oa5 + . 8 Ad2 (8 Ce3 O X e5)
8 .. O X e5. 9 Ah5+ Ad8 ! 10 Ae3 Og5
(10 ... Oe61). 11 93 d5. 12 h4 Oe7. :¡:.
7 Ae2 Oa5+ . 8 Ad2 O Xe5. 9 Ah5+
(9 Ae3 Oe6!) 9.. Ad8. 10 O-O C16. 11
Ae2 Ae5 . 12 Ae3 015. 13 Cd2 Cd5!.

+

AJtschul-Trapl , Campionat de Txecoslovàquia. Praga, 1961.

La variant Schòmmann . Aquesta rè·
plica és considerada per la teoria com
poc efectiva per a les aspiraCIons de
victò ria de les blanques . Pel seu joc
complex resu lta prematura aquesta afirma ció, car algunes pos icions resultant s
no han estat analitzades y valorades su ficientment. Per això deixarem que la
pràct ica ens digUI l'última paraula sobre aquesta manera de combatre el
Gambit Schliemann .

4 ... CXd4. 5 CXd4 eXd4. 6 O Xd4
f Xe4 .) O-O C16 . 8 Ag5 e5. 9 A XI6
DXf6. 10 Dxe4+ Ae7 . 11 Cc3+
Kupfersttch -Gulbrandsen. Matx Dmama=;:"ca-Noruega 1947.

5

eX d4? 5 e5!

e x e5 ...

l 'alte rnatlva 5
un altre apartat .

5 ..

A x c6.

es

veurà

en

C X e5.

Altres possibilitats són :

5 .. Oh4? 6 Ce3 CXe5. 7 dXe5 e6.
8 Ae2 d5? 9 e X d6 a p. AfS . 10 Ae3
o-a-o. 11 Dd4! -1 Padevski-Kostrov,

1959.
.
S .. Cf6. 6 Ag5 Ae7 . 7 Ce3 Ab4 1 8

o-o

+.

7 Ae4 Oe5+. 8 Ce3 O Xe5. 9 AXg8
T X98. 10 O-O d5. 11 Ae3 Ad6 . 12 g3 Ah3.
13 Tel 0-0-0. 14 A xa7 015. 15 a4 Ag4 .
16 Od2 A13. 17 Cdl Oh3. 18 Ce3 Th18 .
19 Ab6 Tf5. 20 A X d8 O Xh2+! 0- 1.
Cabré- Batlbé, Barcelona .

7 Ac4 DaS +. 8 Cc3 D X eS. 9 A X g8

4 ... f X e4.

4..

7 Ae2 Oa5 +. 8 Ad2 O X e5. 9 Ae3
Og5. 10 Ah5+ Ad8. 11 O-O C16. 12 14
e X I4 a.p. 13 A XI3 Ae4+ . 14 Ahl
Ae7.

A Xc3 9 bxc3 o-o. 10 De2 Ce7! lGosslp -Em. lasker, Nova York , 1893

T X g8. 10 O-O (10 Ae3 d5. 11 Od2 Ae6.
12 0-0-0 Ab4 . 13 f3 0-0-0. :::¡:: Van der
8osch-SpieJman,

Noordwij,

1938)

10 ..

d5. 11 13! e3? (11 ... Ad6. 12 g3 Ah3.
13 Tel 0-0-0.) 12 14 Ae5. 13 Ahl? (15
IXe5 e2+. 14 Ahl e Xd( O). 15 CXd1!)
13 .. De). 14 Ce2 Ag4. 15 h3? (15 Od3
0-0-0. 16 b4 Ab6. 17 Ab2.) 15·· Oh4'
16 b4 (16 Del O Xe1. 17 TXel A Xe2.
18 T X e2 d4. -+ ) 16·.. Oh5. 17 Cg3
AXd1. 18 CXh5 e2. 0-1 . Plesse-MalIée . Alemanya , 1964.

7 Ae4 Oa5+. 8 Cd2 OXe5. 9 A X]8
T Xg8. 10 Oe2 (10 O-O d5. 11 14 016. +)
10 ... d5. 11 13 Ae61 (11 ... A15. 12 IXe4
dXe4 13 Ce4 . ;1;) 12 IXe4 0-0-01 13
O-O Ae5+ . 14 Ahl Th18 . 15 Cf3 OXe4
(15 .. Ag4!) . 16 Del. Xolmov-Bronsteln .
UASS. 1949. 16 ·. Ag4 1 -j
7 Ac4 DaS + . 8 Ad2 O X eS. 9 A X g8
T X g8 . 10 Cc3 dS. 11 De2 Ad6. 12 0-0-0
Ad7 . 13 f3 o-a-o. 14 fXe4 Tde8 . 15
Tdel d4. 16 Cdl Ae6. 17 Abl e5. 18

"1

Kernas lew¡cz-

7 O-O?! eXb5. 8 Ce3 b4. 9 C Xe4 dS.
10 eXd5 a.p. Cf6. 11 Ag5 Af7 12 a3
Af5. 13 AXf6 gXf6. 14 Od5+ Ag6. 15
a X b4 A X e4. 16 D Xe4+ (5. 17 DXb7
Ag7 . 18 d7 Tf8 . 19 T Xa7.
Mdelka PlgUI!, Riga, 1974 .
-

+

7 O-O?! eX bS. 8 Cc3 d5! 9 e X dS a p.
O Xd6. 10 Oh5+ g6. 11 OXb5+ Ad7.
12 O X b7 Oe6. 13 Ob3 Ad6. 14 Tel
Cf6. 15 84 AeS. 16 Ag5 Tb8 .
M arshall. M ontecarlo. 1902.

7 .

-j

Marco ·

e X b5 .

) .. Oa5. 8 O-O Ab4 . 9 C x e4 O Xb5
10 e3 Ae) . 11 Tel Od5. 12 Oh5+ Ada
(12 ... g6' 13 Of31) 13 Af4 h6. (13 ... Cf6
14 eXf6 DXhS . 15 f X e7+ RXe7 . 16

Cg3+ .) 14 Og6 Af8. 15 Cd6 Oe6. 16
C17+ Ae7. 17 CXh8 b6 . 18 OXe6
d X e6. 19 Cg6 Ce)) 20 CXI8. 1-0.
Klnmark -Baret lc. Hast¡ngs . 1963-64 .

7... d51? 8 exd6 a.p. Cf6 . 9 Ag5 Af5.
10 Ae4 AXd6 . 11 Oe2 (11 Od4 h6. 12 Ae3
De). 13 0-0-0 Ae5 14 Oe5 O X e5. 15
AXe5 Cd7 . 16 Ad4 0-0-0. 17 Thel
A X d4 . 1B T X d4 Cf6. amb JOC Indecis.
Beloussov-Knkunov. URSS . 1977) 11 .
Oe7 . 12 0-0-0 0-0-0. 13 f3! e Xf3. 14
O x f3 Ag6. 15 h4!
KOIJman-Knku nov. URSS , 1977 .
-

±

8

e x e4

d51

8· .. Oh4. 9 Od4! Ae7 . 10 Af4 Ch6. 11
g3 Oh3. 12 0-0-0 Oe6. 13 Cd6 + A X d6.
14 e Xd6 O-O. 15 Thel Oe4. 16 Oe5
Cf7. 17 De) O Xa2. 18 Td3 Oa8+ . 19
Ad2 Oxb2. 20 Tde3 a5? (20 ... h6.) 21
O X f8 + . I - O. Burgués-G . Gonzàlez ,
Campionat

de

Catalunya

per

Equips .

19) 1.
8.. Dc)) 9 O-O O X e5. 10 Tel Ad8.
(10 .. d6. 11 CXd6+ A Xd6. 12 TXe5
AXe5 . 13 Oh5+ .) 11 Cg5 OXel+ .
12 DXel

Ch6. 13 Af4 Ae7 . 14 Tadl

Ae8. 15 Ad6 Cf5. 16 AXe7 CX e 7. 17
Oe5 d6. 18 T Xd6 Tg8 . 19 Td3. 1 - O
Teufel-Aautenberg, K6nigsfeld , 1969.

9 e X d6 a.p. C16. 10 Dd4?!...
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10 Ag5!? Da5+ . (fa .. A15. 11 A XI6
gX16 . 12 Dh5+ +.) 11 Ad2 (11 Ce3
b4. 12 A X 16 9 X 16. 13 Ce' De5. ,)
11 . b4. 12 CXI6+ gX16 . 13 O-O Ad7
14 Tel + R17 . 15 a3 Ae6 . 16 A X b4
Dg5' 17 g3 h5. 18 h4 Dg4 . 19 DXg4
h X g4 . 'l'.
10 O-O C X e4. 11 Dh5 + g6 12 De5 +
R17. 13 DXh8 CI61 14 Ag5 AlS. 15 Tadl
Ag7 . 16 DXd8 T Xd8 . 17 Td2 Td7 . 18
AXI6 AXI6. 19 e3 Ae5 . 20 Tldl g5 2 1

+

f3 Re6!

Ce3. 21 Tadl Cg2 + . 22 Rh5 De4. 23
Cd51

Ag7,

amb

JOc

Ince rt)

1-0. Agrinskl -Tx.ubukov. Moscou .

1962.
S'imposava 20 Thdl , que només dóna
un lleuger avantatge a les negres.

20 ..

Tae81 'l' .

Kaiszau ri-Manc, Sandefjord, 1975.

Ponter-Slró. Budapest, 1972

la o-o CXe4. 11 Dh5+ g6. 12 De5+
A17 . 13 DXh8 D Xd6? (13 ... DI6?! 14
DXh7+

17 Db3 D x b3. 18 a X b3 a6 . 19 Tac1

0-01 20 Te71 ...

1 e4 eS .2 CI3 Ce6. 3 AbS 15. 4 d4
I X e4. 5 A X e6?1 ..

14

7 DeL
7 O-O C16. 8 14 AlS. 9 e4 0-0-0. 10
Ae3 Cg41 II CX g4 A Xg4. 12 Del DhS.
13 Ce3 Ab4. 14 Tl2? (14 Dg3.) 14 ...
Td61 15 h3 AXh31 16 gXh3 DXh3. 17
15 (17 Th2? Tg6+. 18 Ahl DI3+.) 17 .
Tg6+1 18 I X g6 h X g6. 19 Tg2 Dhl+.
20 RI2 Tl8+. 21 Re2 D xg2+. 22 AI2
e3!

0- 1.

Vukellc-8aretlc ,

lugoslav!a ,

1963.
7 O-O C16. 8 Ae3? (8 Ce3 Ad6 . 9 De2
Ae6 . lO 14 AlS . 11 Ae3 O-O. 12 Tael

D Xh7+ Ag7. 15 Ah6 D18. 16 Tadl el6
17 DX g7 DXg7 . 18 AXg7 AXg7 . 19

+

Tae8, Ourao-Alex.ander. 1957.) 8..

Td81

1971.

-

9 Dd2 Ae6 . 10 Ce3 0-0-0. 'j' .

Karlsson -Jansson,

Estocolm.

7 O-O C16. 8 13 Ad6. 9 De I Dh5. 10
Ce3 AXeS. II dXe5 D X e5. 12 CXe4.
= Ael1stab-ToJush. Viena. 1957.

10 O-O AlS? II C x 16+ D x I6 12
Tel + A17 . 13 Dd5+ Ag6 14 AI4 Td8
15 Tadl Td7 . 16 Te3 h6. 17 Td4' Ah7 .
18 Ae5 D17. 19 D X b5 Tg8 20 e' g5 21
b4 a6. 22 De5 Ag7 . 23 AXg7 AX g 7.
24 h4! Dg6. 25 Tl3 Tl7 . 26 De5+ D16.
27 TXI5 DX e 5. 28 TXe5 A16. 29 Te3
Td7 . 30 eS!
pest. '971.

7 O-O Ad6 . 8 13 eX 13. 9 C X 13 Dh5.
l a Tel

+

5 .. bXe6. 6 C X e5 Cf6. 7 Ag5 Ae7
8 O-O O-O. 9 13 exl3. 10 C13. ±.
5.. eX13? 6 A X I3 e6. 7 dXeS
Da5+. 8 Ce3 DXe5+. 9 Ae3 . ;t .
6 C x eS Oh41

(12 .. Ag6 13 Dd3+ .) 13 Dxb7+ Ag6
14 h41 De8? (14 .. h5.) 15 h5+ A16. 16
Ae3 A X d6. 17 0-0-0 Td8. 18 Ag5 + A15.
19 g4 + AX 9 4. 20 T91+ AXh5. 21

6 .. C16. 7 AgS Ae7! 8 Ce3 O-O . 9
o-o A15 . 10 13 eX13 . 11 TXI3 Cd5. 12
A x e7 D X e7 . 13 De2 Db4. 14 D12. ±

1961.

II A14? (fI De5 C X e") 11 . O-O 12
DeS (12 O-a-O? CX e• 13 DXe4 TX 141)
12 .. Te81 13 0-0-0 A18 . 14 CXI6+
9x16. 15 DXb5 A94' 16 Dd5+ Ah8
17 13 Ae6. 18 DXb7 Da5. 19 d7 Ted8 .
20 a3 Da4 21 Ae7 Dc'. 22 Td3 Ah6 + .
23 AdI AfS'
gria. 1976

11..

+

Honas-Horvath , Hon -

A considerar 12 0-0-01 A x e4 . 13
The! Ar7 . 14 TXe4 CXe4 . 15 AXe7

Da5. 16 Dd5+! Ae8 . 17 De6.

±.

millor

13 ..

AXd6.

14

D Xe2

Ab4+.
14 O X e2 Oe S +. 15 Ae3 Ab4 + _ 16
Ae21 0e6.
16 ..

h6, =

Kupper-8oey, lugano. 1968.

6 .. C16. 7 Ag5 e5. 8 Ce3 A15. 9 14!
eXd4 (9 .. DXd41?) lO AXl61 DXI6.
I 1 D X d. Db6. 12 Da4 + e6. 13 0-0-0
Ob4 . 14 g4 OXa4 . 15 CXa4 Ae6 . 16
Cc3 Ab4 . 17 a3 AXc3. la bX c3 0-0
19 Thfl bS . 20 Rd2 1 I-- Schónmann-LJublmsky. Matx. Postal Alemanya -URSS .

Cg4. 17 De4.

6· C16. 7 Ag5 A15 . 8 0·0 Ad6 . 9 Ce3
h6. lO Ah4 g5! 1 I Ag3 h5! 12 h4 Cg'
13 De2 gXh4 . 14 AI. D16. 15 C X e4
A X e4 . 16 O X e4 0-0-0

ï

Ze ltler- M I-

lo ussev . Pu la. 1972.

12 ... A xe 2. 13 Od2 O X d6?1
t:s

Haubmann·Knebel. VII Campionat Alemany per Correspondència. 1968-69.

1957-61

Af5 . 12 Cg3 ..

Taimanov-Furman .

Janssens. correspondència). 10 ... 0-0 11

g3 DhS. 12 DXhS C X h5. 13 Cg' Tae8
14 0-0-0 Ad5. 15 b3 b5.
8oey . correspondència.

6 · Ad6? 7 Dh5+ g6 . 8 C X g6 CI6
9 Dh6 Tg8 . 10 Ce5! T Xg2. (10 ... e5. 11
Ag5.) 11 Ag5 A X e5 12 d X e5 Ag4 . 13
Ce3! (13 Cd2? Cg81 14 Dg7 Dd51) 13·
e3. 14 AXe3 CdS. 15 h3J CXe3.

16

hXg4 CXc2+. 17 Rfl TXf2+ . 18
AXI2 Dd4+ . 19 Ag3+ Dd3 +. 20 Ah.
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=

Ekstrom -

Ae61

7 ..

7..

6.. C16. 7 AgS Ae7 . 8 Ce3 (8 O-O'
O-O. 9 c3). 8 .. O-O. 9 O-O AlS. 10 Dd2

II AgS

f.

De2 C16. 10 h3 (10 O-O-O? O-O . 11 h3
Cd5. 12 C X d5 eXdS. 1314 eXI3 a.p.
14 C X 13 Dg3. IS Abl Tae8. 16 DI2 Dg6.
17 Dd2 A15 . 18 Tel Ag3! + Callens-

96 .
(Sànchez-Làzaro. 11 Campionat
Obert de Barcelona, 1976-77 .) 12 . AeG

Df3 + . I - O. Koijman- Txernov, Moscou .

Ce7.

kierman-lazard. Paris , 1929) S... Ae6. 9

S . d x e6.

10·· C X e' . (fa .. A17 . " Ag5 AI5
12 A XI6 gX16. 13 Dd5+ .) 11 DX e 4+
A17 . 12 Dd5.+ (12 AI. De8. 13 Ae5 De6.
14 D14+ Rg8. 15 0-0-0 Ad7! 16 Td3
h5 . (16 .. Te81) 17 Te3 D X g2 . 18 Tdl
Dg6. _'9 Te7 De6. 20 Dd' Th7 . 21 14

+

7 Ae3 Ad6. 8 Ce3 (8 Dd2 Ae6. Cu-

1 - O. Plnter-Szel! , Buda -

lO ... Ae71

Ad6

C16. 8 h3 Ae7 . (8 ..

Ae6 9 g3

OhS. la 94 Oh4 . 11 Af4! KasparlanGipsl!s, 1955.) 9 Cc3! O-O!? 10 Oc4 +

Cd5! 11 g3 D16. 12 C X e' (12 Ae3 Ae6.
13 CXd5 A X d5.) 12 .. D15. 13 De2
cSI 14 CXe5 A Xc5 . 15 dXc5 Cb4
16 Cd3? C X e2 + I. :¡: Gelssert-Mohring. RO.A ., 1963.

7.. CI6 8 h3 Ae7 9 Ce3! Ae6 10
Ae3? (10 g3 Dh5. 11 g' Dh • . 12 CI31
eX13. 13 DXe6. +) 10 .. O-O II g3
Dh5 12 g' DM . 130-0-0 Ab4 14 Tdlfl?
Axc3 15 bxc3 Cd7 16 f4 e x f4 a p 17
C X 13 De7 . 18 Ag5 Da3 +. 19 Ad2
TaeS!

:¡:

Hennmg s- M óhnng.

R.D .A .

1963
8 h3

8 CI3 Dg'
8..

+

y

s, 8 g3 Dh3 +

0-0-0. 9 g3 De7. 10 Ae31

10 O x e4 C f6 . segui t de eS. dona
avantatge a les negres malgrat el peó
de menys .

10 .. C16 _ 11 Ce3 Ob4 . 120-0-0 eS . 13
a 3 DaS. 14 dSI C X dS . 15 C X dS T x dS .
16 T X dS A X dS . 17 Og4 + Ab8 . 18
Cd7 + RaS. 19 C16 ! 1 - O. GrabowskiWillmann . Campionat Individual Euro·
peu de Mestres per correspo ndència

NOTICIARIO DE LA F.E.D.A.
ACTA núm. 35/390

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA EN MADRID
EL 6 DE JUNIO DE 1980
ASISTE NTES : Sres . Ang el Garcia Fern andez (Presidente), Salvador Escriva Agud (Vicepresidente), Julio Bonmati Ortega (Tesorero), Rom an Toran Albe ro (Director Técnico), Salvador Ru iz Gómez,
Ang el L. Rodríguez Albaríño , Faustino Gonzalez Gutiérrez y Juan
Segu ra Vila (Vocales electivos), Juan Torquet Gua sch, Fernando
Buergo Valle, Pepita Ferrer Lucas , Pedro L. Rei xa de Souza y Juan
Marrero Portugués (Vocales designados), Sr. Salazar (en repre sentación del Sr. Argüelles, Vocal de Composición de Probl emas),
Carlos Ros Miró (Vocal Postal) y Manuel Lahu erta Inag a (Secretario) .
Excusa n su asistencia los señores Jesús Diez del Corral, Abilio
Bern aldo de Qu irós, Eleazar Pereiro Duran , Orlando Garcia Alvarez
y Luis Cuevas Bueno.
Recurso formulada por la Federación Jiennense de A;edrel
sobre la concesión 8 Lérida de la Fase Semifinal del Campeo~
nata Absoluto temporada 80/81.
En los primeres dies del mes de abril y ante el temor de
que no pudlera celebrarse la fase Semifinal del Campeonato
Absoluta por no haberse recib ldo dentro del plazo establec ido
50licltud alguna, esta FEDA se puso en conta cto con la Fede ración Catalana rogandole hiciera las gestiones oportunas a
fm de consegulr la organlzaclón, por alguna de 5US Delega clones, de dlcho Campeonato.
Postenormente, el 14 de abril se recibló una solicitud de
la Federaclón Jiennense en la que Imponia una sene de exi genclas y condiCiones lOaceptables.
Por otra parte, ol ras Federaclones hubieran estada dISpuestas a organizarlo en las condiciones eXlg idas por la CItada Federaclón J,ennense .
Se hizo constar en acla el agradeclmlento a la Federaclón
Catalana, ya que merced a su eflcaz gestlón podra celebrarse
este ano la citada Semifinal del Campeonato Absoluto .
Una vez examlnados todos los antecedentes del recurso
IOterpuesto y oidas las manlfestaciones de la Junta Direct iva.
esta acuerda por unamml dad desestimar la reclamaclón formulada por la Federaclón Jlennense, ratlflcando, a su vez. la
declslón de atorgar a Cataluña la organizaclón de la citada
semlflOal.

es o

recomendando fa conveO/encls de retrasar
Escnto del
la celebraClon de la Asamblea General y aprobaclón
modlf, ceclón de nuevos Estatutos hasta el desarrollo de la Ley Genera/ de la Culturs Fislcs y del Deporte.

°

El Presidenle procede a dar lectura a una comunicaclón
recl blda del C .S D .. de fecha 19 de mayo. en la que, como
consecuencia de estar pendiente la publlcaclón de las dispoSIClones que desarroJJen la ley General de la Cultura Fisica
y el Deporte, se recomlenda a las Federa clO nes la conve-

nlencia de retrasar la convocatoria de sus Asambleas en las
que se Incluya la aprobaclón de normas estatutanas.
No obstanle. el Presldente de la FEDA expresa su decl Slón de que la Comlslón Redactora de los Estalutos se reúna
antes del 15 de jullo a hn de que envien su propuesta definitiva .
El Pres ldente pone de mamf,esto la practica viCiosa e irregular seguida por alguna Federación al dinglrse a todas las
Federaclones Provmclales. promovlendo con ella intervenciones ex l rañas que pudleran contribuir al fomento de la sem illa
de la dlscordla y desconflanza, conducta que ha SIda calif¡ cada por los dlrec.tlvos como muy grave desde el punto de
vista dlsclpllnano.
Escnto de la Federaclón de La s Palmas en re /aclón con su

Torneo Internacional.
Se dia lectura de la ca rta dlngida a la Federaclón de
las Palmas sobre el número de partlclpantes y categoria del
l orne o a celebra r en la misma. expresando las dificultades
que han tenldo que supera r los organlzadores a fIO de cumpllr
las norma s exigidas.
Conslderando dlcha clrcunstancia. y lenlendo en cuenta
las normas establec.das , el Presidente IOteresa de la Junta
Olfectiva se pronunCIe sobre SI ha de serie respelada la sub·
venclón aprobada en su dia de 600.000,- ptas .. o blen, por
el contrariO, debe ser reduclda .
Se puso de ma niflesto que la sltuación presentada era muy
delicada y entrañaba pehgro para lo suceslVo por constItUir
fuent e de justas propuestas y mal ejemplo para olros organlzadores.
Se formuló la sugerencia, a est e respecto. sob re la oportun idad de una reducción simbòlica de la subvención conced ida.
Some tido dicho asunto a votaclón se acordó mantener la
subvenc ión inicialmente concedida.
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Circular de la Federación Alicantina relativa at segundo Campeonato de Espa"a de Selecciones Provincia/es .
El Secretaria de la Federac ión Alicantina Sr. Burdío, especialmente invitada a esta reunión por su calidad de organizador, informó sobre los detalles relativo s a este segundo
Campeonato de Selecc iones Provinciales • Memoria l Fél ix Heras,., proponiendo que el importe de la subvención de 300.000
pesetas para dicho Campeonato sea distribuido de la siguiente
forma: 150.000,- ptas. para la 2.° fase de las tres de que
consta dicho campeonato, destinando las otras 150.000.- plas .
para la fase finaL Por tanto , seran de cuenta de las Federaciones particlpantes los gastos correspondientes a la fase 1.0 ,
considerando que es precisamente en la 2.0 fase cua ndo los
desplazamientos son mas largos Dicha propuesta es aprobada por unanimidad.
Se ha respetado la distribución geografica provincial en
zonas, al igual que se hizo en la primera edlción. habiéndose
designado un Delegado por Zona y centralizandose toda 1(;
organ ización en la Federac lón Alicantina. la cual. una vez flnalizado dicho campeonato, rendira la oportuna cuenta a la Federación Espaflola.

e

Propuesta Estatutes Ajedrez Postal
El Pres idente man ifiesta que, en su dia, se recib ió el proyecto de Asociación Nacional Española de Ajedrez Postal.
El Sr. Ros, Vocal de esta Federación, hace una breve historia de la Vocalía Postal. en la que existen unas pers onas a
las que paulatinamente se han ida deJegando func iones y cometidos, manifestando que en el transcurso de seis años ha
sida su única y exclus iva aportación personal sobre la que
ha gravitado la estructuración de esta Vocalía .
De trascendental importancia ha sida para el sostenimiento
de la misma las subvenciones que la Federac ión Española ha
venido concediendo en el transcurso de los distintos eJercl cios, iniciada con 25.000.- ptas. hasta llegar a las 400.000.pesetas actuales : 300.000.ptas. para el sosten imiento de
la revista .Mate Postal .. , y 100.000.ptas. para gastos ge nerales.
Por última se aclara que si el Estatut o tipa que en su dia
remitira el C.S.D . no recoge nada que pueda contradecir o
revocar las normas de la Asociaci ón de Postalistas, se procedera a dar tram ite a los Estatutos redactados por la misma

Distinc;ón a D. José Montagud Richard

ELO Nacional

El Presidente de la Española, en reconocimiento a los
méritos contraídos por D. José Montagud Ric ha rd durante su
etapa como Presidente de la Federación Valenciana de AJe drez, en la que tanta contribuyó al fomento y desarrollo de
nuestro deporte, propone la concesión de una Placa de Plata.
encargando al actual Presldente de la misma su entrega en
nombre de la FEDA.

El Pres idente informó sobre la propuesta del Sr. Albariflo.
de que Ja Federa ción Sevillana. en estrecha colaborac ión
con una Com lsión nombrada al efecto. se encargara en lo
suceStvo de la elaborac ión del ELO Naciona l.

Propuesta formulada para la partlcipación de los jugadores
Mateu y Corral en el próximo Campeonato de España Juvenil.
Conforme a la base establecida en el punt o 2.0 letra E de
la Circular 6/79 de esta FEDA por la que se adm ite hasta un
maximo de tres jugadores en el Campeonato de España Ju venil, por libre concesión de la misma, se propone la IncluSlón
en este apartada de los jugadores Javier Mateu y José AntonlO
Corral, pertenecientes a la Federación Catalana y Asturi ana.
respectivamente, y aun habiendo plazo hasta el 10 de jullo
para formular este tipa de propuestas. es dificil que lleguen
otras en las que concurran los méritos contraídos por estos
dos jugadores. por lo que, condicionalmente, se admlten ambas proposiciones .
Olimpiada 80 Las próx imas Olimpiadas se celebraran entre el 20 de noviembre y el 8 de diciembre próximo. en Malta.
Se consideró la conveniencia de determinar los jugadores
que deben tener acceso al equ ipo olímpica español . y las plazas condicionadas al resultado obtenido en el Campeonato
Absoluta de España. En princ ipio hay unos jugadores indiscu tibles, citando a Diez del Corral. Sellón, Calvo, Rivas y Pomar.
De los seis jugadores que integran el Equipo Olimp·ico. el
6. 0 puesto podria ser cubierto por el Campeón de España de
la actual temporada, y de faltar alguna de los CInCO anteriormente citados, su puesto seria para el sigUlente dasificado
en el cita do Campeonato, aunque condiciona do a la forma de
juego en que se encuentre dicho jugador.
Para el equipo femenina se propone en firme a Jas jugadores Nieves Garcia y Pepita Ferrer. Les otras dos plazas se
decidiran a la vista de la clasificación del Campe anat o de
Espafla y del resultada obtenido en otras competiciones ant eriores a la Olimpíada.
Se propuso y aprobó que asistira como capitan del equipo
femenino el M.1. D . Antonio Medina, y del masculina el también M.I. D . Roman Toran por concurrlr en dicha persona su
condición de Vocal de Promoc ión de la FEDA.
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Normativa para la obtención del titulo de Arbitro Nacional
El Sr. Albariño formuló una propuesta sobre conceslón de
estos títulos , que según su cfl terio . para esta credencial no
debia exig irse mas de lo que se solicita para el de Arb itro
Internacional.
Esta propuesta recoge los siguientes puntos :
-

Declaración por parte del solicitante de canac er el Reglamento del Ajedrez reda ctado por la FIDE. as; como sus
normas actuallzadas .

-

Actuación como arbitro adjunto en mas de tres torneos de
nivel nacional.
Haber da do Stempre pruebas de una objetividad absoluta
en cuantos torneos haya actuada.

Todos estos requisitos habran de ser avalados por la Federación a la que corresponda el solicitante, y por dos arb itros nacionales de reconocída salven cia.
No obstant e, y tal como informó el Director Técnico Sr.
Toran. existe el proyecto de organizar cu rsillos formativos en
los que la Federación Española correra con parte de tos gas tos .
Mutue/idad General Deportiva
Se hace un comentaria sobre la elevación de sus cuotas a

50.- ptas ., informando el Presldente sobre las dificultades de
subsistencia que la M.G.D . tiene con los ¡ngresos actuales.
cuyas cuotas. por ot ra parte. siguen siendo simbólicas.
Informe del Consejo Superior de Deportes
Se procede a dar lectura a un eS Crl to dirigida por el Pre o
sidente de la FEDA al e .S.D. formulando una serie de consideraciones entre las que se encuentra la necesidad de una
mas raciona l distribución de los créditos presupuestos para
evitar las desigualdades manifiestas que hoy existen entre las
distintas Federaciones, estableciendo por última una organización administrativa eficaz .
En la carta de contestación. el Presidente del e .S.D. se
hace eco de dichas consideraciones que estima muy intere-

santes, dando orden para que fueran ten idas en cuenta en
los estudios que actualmente se rea Jizan.
• Me consta -manifest6 el Presidente- que se estan
estudiendo estes propuestas y que de sus conclusiones podni salir beneficia do nuestro deporte , esperando que en el
pr6ximo presupuesto se mejore la subvención, harto irrisoria.
que hasta ahore nos viene concediendo.I Torneo Internacional .. Castillo de La Mota-

de La Mota (Valladolid) al que acudiran las mas relevantes
figuras mundiales de nuestro deporte .
Y para terminar, quiero adelantaros el deseo de esta Pre sidencla de celebrar la Asamblea General en los primeros
dias de octubre, a la que se sometera la aprobación definitiva
de nuestros Estatutos y se estudiara en su extens ión toda la
problematica de nuestro querido deporte , para lo cual intereso
de vuestra acred itada entrega y eficacia vayais preparando las
propuestas , sugerencias e ideas encaminadas al mayor desa ·
rrollo y perfección de nuestras activi dades.

Se adelantó la noticia de que a petición del M inisterio de
Cultura, y patrocinado y subvencionado por el mlsmo, Don
Roman Toran procedera a la organización , dentro del mes
de noviembre, de un gran Torneo Interna cional en el Castillo

Angel Garcia Fernandez
Presidente

VENGA CON NOSOTROS A LAS OLIMPIADAS DE AJEDREZ
A Malta, del 3 al 8 de desembre de /980
El INSTITUT D 'ESCACS DE CATALUNYA i el «BUTLLETí D'ESCACS»
con la colaboración profesional de la Agencia de viajes MAC ANDREWS TOURS, S. A.,
organizan un viaje colectivo a Malta para asistir a las Olimpiadas Masculina y Femenina que se celebraran del 20 de noviembre al 8 de diciembre.
Saldremos de Barcelona en vuelo AZ-357 a las 11 ,20 horas y lIegaremos a Roma a
las 12,50. De Roma saldremos en vuelo AZ-490 a las 14 horas para llegar a Malta a las
15,20 horas.
En Malta nos alojaremos en el Hotel Phoenicia. de La Valelta. El dia 4 por la
mañana nos sera ofrecida una excursión con guia por la ciudad y sus alrededores.
Después de haber presenciado las cinco últimas rondas de la Olimpiada y la ceremonia de clausura del día 7, saldremos el día 8 de Malta en vuelo todavía no determinado hacia Roma y de allí a Barce lona en vuelo 1B-147, que sale a las 18.5 5 y llega a
las 20,25 horas.
Todos los vuelos se haran en aviones de Iíneas regulares.
El precio por persona sera de Pras. 42.500,- con un suplemento de Ptas. 6.500.para quien desee estar en habitación individual. El precio comprende el billete de avión
para ida y regreso, traslado en autocar del aeropuerto al hotel y viceversa. excursión
por La Valetta, y estancia en el hotel en régimen de alojamiento y desayuno.
Este precio esta calculado para un mínimo de 15 personas. Si hubiera un grupo
de al menos 10 personas que desea ran salir de Madrid, se podria hacer un precio específico para que no tuvieran qu e desplazarse previamente a Barcelona.
La inscripción se ha de hacer antes del 10 de noviembre prÒximo. y en el momento de formalizarse se ha de abonar la cantidad de 10.000 Ptas. como paga y sellal
por las reservas que genera.
Las inscripciones se han de cursar a las oficinas de MAC ANDREWS TOURS.
Sociedad Anónima. Paseo de Colón. 21. Tels. (93) 3018283 Y 3173558 de Barcelona-2.
Para los que puedan estar interesados, y siempre que haya un mínimo adecuado. al regreso se podra hacer escala en Alguer (isla de Ce rdelia), para pasar dos noches
y volver a Barcelona el día IOde diciembre. El suplemento por esta extensión sería de
Pras. 17.000 por persona.
El el momento de inscribirse en el vi aje hay que hacer constar si se desea ir o 11 0
a Alguer.
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NORMAS DE LA F.E.D.A. PARA LA
ORGANIZACION DE lORNEOS
POR EL SISTEMA SUIZO
Es bien sabido que el Sistema Suizo se emplea
en torneos de numerosa participación con un minimo de rondas de juego.
El espiritu del Sistema Suizo tiende a favorecer. en cierto modo. a los jugadores considerados
teóricamente mas fuertes. cuya fuerza teórica puede consistir. tanta en la ca tegoria reconocida. como, por ejemplo. puntuación Ela. titulos internacionaies y nacionales. historial deportivo y clasificaciones obtenidas en anteriores campeona to s o
torneos simila res al que se pretende organizar.
Si existe una evaluación (-ranking.) de los participantes . o de la mayoria de elias. la misma puede
servir perfectamente para atorgar a los jugadores
la numeración teórica de fuerza que habra de servi r para la con fección de la s rondas de juego.
Caso de no existi r dicha evaluación se deben
emplea r las siguien tes norma s:
a)
b)
c)
d)
e)

Puntu ación del Sistema Ela recono cida ofi cia lmente por la FIDE.
Titulos internacionales.
Campeonatos y sub-ca mpeonato s de España.
conseguidos. dando prioridad. naturalmente. a
los mas recientes .
Titulos de Maestros Nacionales e. inclusa en
deterrrinados casos. titulos Regionales en las
federaciones que los posean .
Para el resto de jugadores inscritos. hay que
seguir la fórmula olímpica, que consiste en que
cuatro participantes. nombrados po r el resto de
Ics jugadores, eonjuntamente con el Director
Técnico del torneo. con fe ccio nen cada uno una
li sta de los jugadores no numerados y. co nfrontadas todas. se atorgue la numeración resultante.

las sucesivas rondas de jue¡:o . Consecuente mente
de ella. los participantes tienen derecho a poseer
una copia de las normas reglamentarias del Sistema Suizo.
Aplicación del Sistem a Suizo
1)

2)

3)

Para los torneos juveniles o torneos con participación de jugadores no clasificados ni por historial ni por anteriores pa rticip aciones. se pueden
tener en cuen ta to dos los datos positles , y. en los
demas casos. emplear la fórmula de sortea r dicha numeración teórica de fuerza .
Hay que tener muy pres ente que la numera clón teórica de fuerzas. ad ema s de ser una de las
principales ca racteristicas del Sistema Suizo. debe
E:€ rvi r asimismo para evita r el empa rejamiento de

las partidas de forma caprichosa . evitando con ella
faveritismes que sue Ien producir las consabidas
protestas .
Por ella , todos los jugadores participantes tienen derecho a co nocer la numeración atorgada a
los mismos, para el caso de que quieran conocer
el procedimiento seguida para la con fecció n de
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1. 0 rond a: Si. por ejemplo. participan 60 jugadores. la primera rond a se confecciona de
la forma sig uiente :
a) Se separan los jugadores en dos grupos.
En un grupo fig uran los jugadores numerados del 1 al 30. y en el otro grupo los
numerados del 31 al 60. Para esta 1.0 ronda , únicamente el n.O 1 se enfrenta con el
n.O 31, el 2 con el 32. etc.
b) Si al n.O 1. previo sorteo. le ha correspondido jugar con blancas. al n.O 2 le corresponde negras. al 3 blancas. al 4 negras,
etcétera .
A part ir de la 2.0 ronda se clasifican por gru pas, de acue rd o con la puntuac ión obtenida
en la 1.0 rond a (1 punto, media. o cero). Cada grupo se subdivide en dos. según les to que jugar con blancas o con negras. y ordenados por el número teórico de fuerza asignado .
Para la formación de las sucesivas rondas
de juego. se empieza por el grupo de mayor
puntuación. Si el número de jugadores es
impar. el última del sub-grupo mayor (o sea.
el que tiene el número ordinal mas alto y. por
consiguiente. co nsiderada el teóricamente mas
flojo) pasa a jugar contra el primera del siguiente grupo que le toque juga r con co lor
contrario (o sea e l que tiene el número ma s
baja Y. por co nsiguie nte, el teóricamente mas
fuerte del color contr?rio). Luego se igualan los
subgrupos pasando, si es mayor el que le tocan
negras, los primeros (o sea . los que tlenen
los números mas bajas y, por consiç'uiente.
conside rados teóriczmente ma s fuertes) ~I
grupo de blancas y. en caso contrario . los
últimos de blancas (o se~ los que tienen los
números mas altas y. por consiguiente . considerados teóricamente mas fio jas) al Qrupo
de newas . hasta igualarlos . conservando pn
ambos sub-ç¡rupos la ordenación de acue rdo
con los números asiç¡nados a los jUQadores
inicial mente. o sea el sub-ç¡rupo de blancas
de menor a mayor y el de negras de mayor
a menor.

4)

Una vez confeccionados los ç¡rupos se for man las partidas. juqando el primera de blen-

5)

6)

cas con el última de negras: el segundo de
blancas con el penúltima de neqras , y asi sucesivamente hasta cOrT'pletar el grupo, siempre con la condición indispensable de que
no se hayan enfrentado antes entre si los
jugadores , en cuyo caso se corre la escala
y, si aun asi no es posible, se hacen jugar
dos de los mismos colores, dando blancas ,
en igualdad de condiciones, al jugador de
número ordinal màs baja (o se a al teòri camente màs fuerte). Si continúa la imposibili dad, se sigue el mismo procedimiento con
los grupos inmediatos inferiores, procurando
siempre que sea pos i bl e no hace r jug ar tres
partidas se guidas con el mismo colo r a ningún jug ado r,
Como aclaración a la formación de sub-grupas (blancas o negras) se procurarà , siem pre
que ella sea posible, igualar el número total
de colores conducidos por cada jugador.
Ejemplo : un jugador que por circunstancias
obligadas hubiese jugada màs partidas con
un determinada color del que normalmente le
de be ria haber correspondido, se le podrà hacer repetir el color (salvando, naturalmente,
el última pàrrafo del articulo anterior) al efecto de conseguir su igualdad de colores y, asimismo, la igualdad del grupo. En casos excepcionales, dicha medi da puede ser considerada antes de aplicar el primer pàrrafo del
art.° 3. °.
Si el número de jugadores participantes en
el torne o es impar, en la 1.0 ronda le corresponderà descansar al teóricamente màs fio jo,
el cual se anotarà (por tratarse de la 1.0 ron da) un punto en la clasificación . En las sucesivas rondas, al jugador que le corresponda
descansar solamente se le anotarà media
punto .
Se sobreentiende que le corresponde descansar al juç¡ador con la minima puntuación y
considerada teóricamente el màs flojo entre
los pcsibles empatada s y, a poder se r, que
sea el jugador situada en el subsrupo mayor.
Ninç¡ún jugador podrà de sca nsa r dos veces
en un

mi smo tornea . corriéndoce si

fuese

preciso el turno de descanso a jugadores de
mayor puntuación a la inmediata inferior.

7)

8)

Para la conside rac ión del color al jugador
que descansa, se considerarà blancas para
el jugador que se anota 1 punto (1. ° ronda)
y negras para el jugador que se anota media
punto .
En caso de empate a punto s en la elasificación final, ineluido el titulo de campeón o lugares clasificatorios, se aplicarà la fórmula
del Sistema Sucholz (ver art.O 12.°).
Si el empate aún persiste, se aplicarà el Sistema Sonneborn-Serger y, en el improbable
caso de que el empate aún persistiese, se
aplicaria el resultada particular de los empatados si los mismo s se hubiesen enfrentado
todo s entre elias.
Se rà misión del Director Técnico del torneo
la confección de las sucesivas rondas de

9)

10)

11)

juego . En caso de que alguna partida estuviese sin terminar en el momento de tenerse
que efectuar la confección de la ronda de
juego, se atorgaria a dicha partida aplazada
el resultada provisional de tabl as.
En los torneos oficiales, el horar io de juego
de berà tener en su primera sesión una du ración de 5 horas, dos horas de descanso y
una segunda sesión de 4 horas como minimo
jugada el mismo dia.
Sólo el Director del Torneo està facultada
para modificar la duración de las sesiones de
juego, pudiendo ineluso, de creerlo conve niente, hacer jugar la segunda sesión a f, nis.
En los torneos oficiales juveniles, la 1.° sesió n
serà también de 5 horas, con un descanso
de 2 horas y una seg unda sesión de sólo dos
horas de duración . Caso de nuevos aplazamientos , las partidas deben ser continuadas,
si es posible , antes de empezar la ronda siguiente .
El ritmo de juego para los torneos por el
Sistema Suizo debe ser de 18 jugadas a la
hora, acumulables solamente en la primera
sesión , o sea 45 jugadas en las 2.3e primeras
horas.
El número de rondas a jugar queda a resultas del número de part icipantes .
Ejemplos : de 15 a 2C participantes se pueden jugar 6 rondas: de 21 a 40 participantes,
se pueden jugar 8 rondas: de 41 a 80 participantes se pueden jugar le rondas : e inclusa 10 rondas son factibles para 1CD partici pantes y, de 120 a 150 se pueden jugar 12 ó
14 rondas .
En torneos de masiva participación se pue den jugar hasta 16 rondas, sin que ella signifique que un menor número de ronda s no
pueda ser también factible .
La experiencia de muchos torneos (ineluyen do los últimos Campeonatos Individuales de
España) avala la circunstancia de ser prefe ri ble ju gar un número de rondas pa res . Los torneos jugados por rondas impares obligan a
que, como minimo, el SC % de los particioante s
jueguen una partida màs con negras , mientras
que jugàndose un núm ero de rondas pares se
puede conseguir que casi el ge % de los jugadores jueguen igual número de partidas con
blancas que con neç¡ras.
Un Director de Torneo experimentada, sin
apartarse lo màs mínirT''J de las normas y

auxiliada con la aplicac ión de los articulos
3.0 y 5.0, puede conseguir una igualdad de
colores en términos generales, teniendo en
cuenta que las posibles variaciones, si be -

nefician a algunos de los primeros clasificados, no lIegan a perjudicar, salvo muy raras
excepciones, a los demàs clasificados con
igual o similar puntuación , los cuales en la
mayoria de los casos habràn jugada con el
mi smo número de colores .
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12)

Sistema Bucholz : Dicho sistema de desem pate consiste en que cada jugador se anota
los puntos tota les conseguidos por sus contrincantes, sin tener en cuenta el resultada
obtenido contra los mismos .
Para evitar los perjuicios que puedan ocasionar jugadores retirados o eliminados del
lorneo, en una prueba de 8 rondas o menos
no se contabiliza la puntuación del contrincante
peor clasificado (incluidos los retirados o elimi nados).
En una prueba de 10 rondas, no se cuenta la
puntuación de los dos contrincantes peor clasificados, y en una prueca de 12 o màs jugadores, no se cuenta la puntuación de los
Ires co ntrincantes peor clasificados .
13) En un torneo por el Sistema Suizo debe ser
eliminada el jugador que pierda dos partidas,
seguidas o alternas, por incomparecencia, y
la puntuación obtenida por sus contrincantes,

14)

15)

sea en el tablero o por fal ta de asistencia,
serà vàlida a todos los efectos .
Se recomienda a los organizadores de torneos por Sistema Suizo confeccionen para
cada sucesiva ronda de juego una circular en
la que, al indicar las partidas programadas ,
se señale asimismo la puntuación actualizada de los jugadores y, antes de empezar la
última ronda , se indique asimismo la puntuación del actual Bucholz de cada participante.
En el caso de tenerse que aplicar el Son neborn- Berge r, el cual co mo se sabe consis te
en anotarse la totalidad de los puntos de los
contrincantes a los cua les se ha vencido, la
mitad de los que se ha hecho tablas y nada
de los con trincan tes con los cua les se ha
perdido , se deberà también tener presente lo
indicada en el art.O 12 sobre los perjuicios
que pueden ocasionar los jur adores retira -

XXI CAMPEONATO FEMENINO DE ESPAÑA
Reus, 7 al 14 sept iem bre 1980

M.a DEL PINa GARCIA, DE LAS PALMAS, CAMPEONA
Conchita Canela , de la Catalana, subcampeona
Dentro de los festejos organizados para co nmemora r las Bodas de O ro de la Sección de Ajedrez del Reus Deportivo se organizó esta co mpetición, que se celebró por sistema suizo a 8 ron das .
La clasificación final fue la siguiente:
Campeona : M.o del Pina GARCIA (Las Palmas) (36,5), 6 puntos .
Subcampeona : Conchita CAN ELA (Catalana) (33), 6 puntos.
3.0 a 6.0 con 5 puntos y medio
M.o Teresa LLOR AC H (Catalana) (35,5), Lutgarda GONZALEZ (Las Pal mas) (35,5), M.o Luisa
CUEVAS (Madrileña) (35) y Mercedes PEÑAMARIA (M adrileña) (34).
7. 0 a 12.0 con 5 puntos
Pilar COBELAS (Madrileña) (38), Carmen GRAVA LO S (Madri leña) (35,5), Julia GALLEGO (Guipuzcoana) (34), M O Asunción LASO (Abulense) (32,5), Rosa GRISALEÑA (Rioja na) (30) y Anabel de la FUENTE (Vizcaina) (30) .
13. 0 con 4 puntos y media
Maria RUILOBA (Sevillana) .
14.0 a 24.0 con 4 puntos
Inmaculada RODRIGUEZ (Sevillana) (33,5), Laura VILLAVICENCIO (Tinerfeña) (33,5), Angela
GAMAZO (Salmantina) (32,5), M O Dolares GADEA (Zaragozana) (32), Francisca del POZO
(Balear) (30) M .o del Carmen GO~'ZALEZ (Alavesa) (29,5), Africa M .o MERINO (Jienense) (28),
Marta ESTRADA (Pontevedresa) (27 ,5), Ana M.o MILLAN (Catalana) (27), Araceli SALTÓ (Catalana) (26) i Teresa CODERA (Catala na) (20,5) .
25.0 a 27 .0 con 3 puntos y media
M.o Teresa SUAREZ (Asturiana) (30), Dolares ALMEIDA (Las Palmas) (29,5) y Celia DESCARREGA (Catalana) (24,5) .
2B.o a 32.0 con 3 puntos
M.o del Carmen FERNANDEZ (Coruñesa] (3 1,5), Concepción JOVER (Alicantina) (27,5), M.o
Pil ar LOPEZ (Valenciana) (27,5), Ana Pilar JACOB (Coruñesa) (24 ,5) y Maria GARCIA (Vizcaina) (20) .
Hasta 35 clasificadas . En el próximo número ampliaremos la información.
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ASAMBLEA
GENERAL DE LA
F.E.D.A.
Madrid, 11 y 12 octubre

DISTRIBUCION DEL NUMERO DE
LICENCIAS
Según federaciones y categorías
Federación

La Presidencia de la FEDA
empla la a todas las Federaciones para que vayan estudiando
la problemàtica del ajedrel a fin
de abordar en la próxima Asamblea General prevista para los
dias 11 y 12 de octubre próximo, aquellas cuestiones que actualmente ofrelcan alguna dificultad,
A este re specto se fija el pla10 del 15 oe septiembre para
que las Federaciones formulen
las sugerencias, ponencias y
prcpuestas que estimen oportuno realilar, al obje to de que
puedan incluirse en el Orden
del Dia de la A samblea aquéllas que la Junta Directiva estime conveniente .
En la A samblea , la FEDA
ofrecerà un amplio informe de
la gestión económica de la misma , facilitando la pertinente documentación jus tifica tiva ,
Se hace especial hincapié en
la conveniencia de presentar
propuestas en torno a la adopción de la fórmula màs racional
para el reparto del crédito destinado a competiciones no oficiales al obleto de una mayor
rentabilidad dep orti va .
Esta A samblea debe servir
también para gestionar cerca del
Consejo Superior de Deportes
una mayor asignación a esta Federación Española de Ajedrez
en atención al crecimiento progresivo de las licencias federativas , que de 12.900 en 1975 se
rebasan actualmente la s 22.000
fichas .
El 12 de octubre se convoca
A samblea Extraordinaria para
proponer el anteproyecto de Estatutos de la FED.A. , cuyo borrador se enviara una vez preparado por la Comisión Redactora . En dicha A samblea se espera estable ce r el proyecto definitivo en base a las re ctificaciones o prcpuestas que se presenten y sea n aceptadas.

Abulen se
A lavesa
Albaceteña
A lcarreña
Alicantina
Almeriense
Asturia na
Balear
Burgalesa
Cacereña
Cantabra
Castellana
Castellonense
Catalana
Ceuti .
C iudad Real
Conquense .
Cordobesa
Coruñesa
Gaditana .
Granadina
Guipuzcoana
Jienense .
Las Palmas
Leonesa
Lucense
Malagueña
Melillense
Murci ana
Navarra .
Onubense
Orensana
Oscense
Pacense .
Palentina
Pontevedresa
Riojana
Salmantina
Segoviana
Sevillana
Soria na
Tinerfeña
Toledana
Turolense
Valenciana
Vallisoletana
Vizca ina .
Zamorana
Zaragozana
Total

3.°

2.°

30
62
295
49
750
390
328
508
93

Total

30
62
295
15

64

750
390
328
516
93

8

No ha tramitado lice ncias .

341
1.591
159
1.169
44

341
1.591
159
851
12

2.868

4.888

563
62
602

56
342
79
382
97
182
330
1.201
179
1.359
436
151
474
51
593
102
110
57

108

190

33
52
188
632

17

379
102
269
526
753

342
79
336

97
182
330
550
106

576

45

68
11
181

436

151
474
51
384

209

102
110

57
82
379
69
200

338
121
354
1.137
99

354

1.137
62

276

44

12

17

1.1 13
122

21

568

99
906

32

722

124
139
15.815

32
73
1.113
143

48

770

124

411

124
674

2.652

4.865

23.332
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GEN5 UNA5UMU5

REGLAMENT PER A TíTOLS
INTERNACIONALS DE lA F.I.D.E.
Adoptat per l'Assemblea General de 1976
Modificat per les Assemblees Generals de 1978

0.0

Introducció

0.1

La FIDE només reconeix els titols que hagin estat adquirits d'acord amb els seus
reglaments.
Els titols internacionals reconeguts per la
FIDE són els següents:
0.21 Titols obtinguts automàticament segons els resultats de certes competicions (torneigs i matxs) . Aquests
titols són registrats pel President de
la FIDE (seccions 2.", 2.22, 2.24,
2.32, 2.33, 2.42, 2.52).
0.22 Titols obtinguts segons els resultats
en altres competicions de les no esmentades abans. Aquests titols els
concedeix l'Assemblea General (seccions 2.12, 2.21, 2.31, 2.41 , 2.51) .
0.23 Titols concedits per les activitats escaquistiques diferents de les que tenen per base el joc pràctic . Aquests

0.2

0.43

0.5

0.6

0.4

per l'Assemblea General.
Els titols esmentats en 0.22 i 0.23 només
poden ser concedits per recomanació de la
Comissió de Qualificació de la FIDE .
Els membres de la Comissió de Qualificació :
0.41 Elegits per l'Assemblea General per
la mateixa durada que el President de
la FIDE :
un President
un Vice-President
un Secretari
cinc experts .
0.42 Membres per la seva funció :
el President de la FIDE , si no és President de la Comissió,
els Presidents Adjunts de la FIDE,
els Presidents de zona .
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Com a regla general la Comissió pren
les seves decisions en les sessions
que precedeixen immediatament l'obertura de l'Assembla General. Un
President de zona absent pot atorgar
un poder.
Llevat de disposicions contràries, el procediment de votació es regula pels articles
4.5, 4.7, 4.8 i 4.9 dels Estatuts de la FIDE .
En casos excepcionals la Comissió pot concedir un titol en una votació per correspondència.

1.0

Tito ls internaciona ls

1.1

Els titols de la FIDE són els següents :
1.11 Títols en partida viva :
Gran Mestre Internacional
Mestre Internaciona l
Mestre de la FIDE
Gran Mestre Internacional Femeni
Mestre Internacional Femení
Arbitre Internacional.
1.12 Titols per a la composició :
Gran Mestre Internacional per a la
Composició
Mestre Internacional per a la Composició
Arbitre Internacional per a la Com-

títols es concedeixen o es reconeixen

0.3

1979

posició.

1.13

Titols per al joc per correspondència :
Gran Mestre Internac ional per al joc
per correspondènci a
Mestre Internacional per al joc per
correspondència
Arbitre Internacional per al joc per
correspondència .

1.2

Els titols són vàlids a partir de la data de
concessió o registre , i són vitalicis ,

1.21

1,3

Utilitzar un titol o una avaluació de
la FIDE per a infringir els principis
étics dels reglaments dels títols i
avaluacions pot ésser sancionat amb
la revocació del títol per recomanació del Comitè de Qualificació i decisió final de l'Assemblea General.
Els titols es concedeixen pel Congrés a
proposta d'un jurat que jutja si el candidat
satisfà les obligacions,
Aquests jurats són :
1,31 Per a la partida viva, la Comissió de
Qualificació de la FIDE,
1,32 Per a la composició, la Comissió Permanent per a la Composició.
1.33 Per al joc per correspondència, la
Federació Internacional del Joc per
Correspondència. La ICCF jutja i concedeix els titols . Segons el seu informe, el Congrés confirma la concessió ,

2,0

Condicions

2.1

Gran Mestre Internacional. S'ha de fer un
d'aquests resultats :
2.11 Per a qualsevol jugador: qualificació
per als matxs de candidats per al
campionat del món.
2,12 Per a un Mestre Internacional o Mestre de la FIDE : dos o més resultats
de Gran Mestre en les proves que
calguin per a sumar com a minim 24
partides en total, i una avaluació
de 2450 punts com a minim en la llista d'avaluació en vigor o en la que
seguirà immediatament.
Mestre Internacional. S'ha de fer un d'aquests resultats :
2.21 Dos o més resultats de Mestre Internacional en les proves que calguin
per a sumar com a minim 24 partides
en total, i una avaluació de 2350
punts com a mínim en la llista d'avaluació en vigor o en la que seguirà
immediatament.
2.22 Primer lloc en una d'aquestes proves:
Campionat del món femeni.
Torneig zonal.
Campionat del món juvenil.
Campionat juvenil d'Europa .
Campionat juvenil d'Amèrica .
Campionat juvenil d'Àsia.
Campionat juvenil d'Àfrica .
2.23 Si hi ha dos ·ex-aequo- per al primer lloc d'un torneig zonal i Si els
jugadors afectats no s'avaluen en
virtut de 2.24, el títol es concedirà al
guanyador d'un matx de desempat.
2.24 Un resultat de Mestre Internacional
en un torneig de la FI DE que tingui
com a mínim 13 partides en el cicle
del campionat del món .
Mestre de la FIDE: S'ha de fer un d'aquests resultats :

2.2

2.3

Dos o més resultats de Mestre de la
FIDE en les proves que calguin per
a sumar com a minim 24 partides en
total , i una avaluació de 2250 punts
com a mínim en la llista d'avaluació
en vigor O en la que seguirà immed iatament.
2.32 Primer lloc en el campionat del món
per a menors de 17 anys .
2.33 Un resultat de Mestre de la FIDE en
un torneig de la FIDE amb un minim
de 13 partides en el cicle del campionat del món ,
2.4 Gran Mestre Internacional Femeni, S 'ha
de fer un d'aquests resultats :
2.41 Dos o més resultats de Gran Mestre
Femeni en les proves que calguin per
a sumar com a minim 24 partides en
total , i una avaluació de 2250 punts
com a mínim en la llista d'avaluació
en vigor o en la que seguirà immediatament.
2.42 Un resultat de Gran Mestre Femeni
en un torneig de la FIDE amb un mí nim de 13 partides en el cicle del
campionat del món femeni.
2.5 Mestre Internacional Femení. S'ha de fer
un d'aquests resultats:
2.51 Dos o més resultats de Mestre Internacional Femení en les proves que
calguin per a sumar com a mínim 24
partides en total , i una avaluació de
2150 punts com a mínim en la llista d'ava luació en vigor o en la que
seguirà immediatament.
2.52 Un resultat de Mestre Internacional
Femeni en un torneig de la FIDE amb
un mínim de 13 partides en el cicle
del campionat del món femeni.
2.6 Àrbitre Internacional. S'han de reunir les
condicions següents:
2.61 Profund cone ixement de les Regles
del Joc i dels Reglaments de la FIDE
per a competicions.
2.62 En el curs de l'activitat d'àrbitre , haver demostrat una absoluta objectivitat.
2.63 Com a· mínim s'ha de tenir un coneixement suficient de dues llengües, i
una d'elles ha d'ésser oficial de la
FIDE.
2.64 Experiència com Àrbitre Principal o
adjunt en quatre competicions importants com a minim segons la definició d'a questes a l'a partat 2.65.
2.65 Competicions admeses per al titol
d'àrbitre :
campionats nacionals individuals
o per equips,
tota competició oficial de la FIDE ,
torneigs internacionals amb normes,
matxs entre federacions ,
festivals internacionals que agrupin, com a mínim, 100 participants .
2,31
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Gran Mestre Interna.cional per a la
Composició. Les condicio ns les fixa
la Comissió per a la Composició.
2.72 Mestre Internacional per a la Com ·
posició. Les condicions les fixa la
Comissió per a la Composició .
2. 73 Jutge Internacional per a la Composició. Repetida experiència en l' enjudiciament de compe ticions internaciona ls importa nts per a la composició (problemes, estudis, etc.) am b
demost ració d'abso luta ob jectivitat.
Titols del joc per correspondència.
Les co ndicions les fixa la ICC F.

2.71

2.8

3.0

Mesura de la partida viva.

3.1

Joc avaluat internacionalment. Les dades
de base per aprecia r els resu ltats han d'ésser extensos i amplis . Els resultats seran
ava luats pe r la FIDE quan respo nguin a les
següents exigències:
3. 11 En un torneig de tots contra tots com
a minim un terç dels participants ha
d'estar ava luat. Si la competició té
menys de 10 jugadors, tots han d'estar avaluats.
3.12 En les proves per sistema suis o per
equips, només compten les partides
contra adversaris avaluats.
3. 13 La partida ha de respectar les Regies de Joc. La cadència no ha d'ultrapassar les 45 jugades en 2 hores.
No es jugaran més de dues partides
per dia, llevat de les ajornades.
3.14 S'ha d'enviar per correu aeri al Secretariat de la FIDE abans de quatre
setmanes d'acabada la competició un
informe i un quadre autentificat dels
resultats .
3.15 La prova i l'informe sota recomanaCió de l responsable de l'avaluació i
acceptació de la Comissió de Qualificació han d'ésser jutjats . bona fidei vàlids per a la classificació i concessió de titols .
Llista oficial d'avaluació.
La Comissió d'Avaluació prepara cada any
una llista que incorpora a l'antiga llista el
joc avaluat durant l'any. S'utilitza la fórmula
d'ava luació basada en la corba de probabilitat en percentatge i derivad a de la llei
normal (Llei de Laplace-Gauss) de la teoria
d'estadistiques i probabilitats. La llista ha de
comprendre les següents indicacions :
3.21 La data de cloenda, normalment el
31 d'octubre. Un torneig que s'acabi
després d'a questa data no entrarà
en els càlculs només que en casos
excepcionals.
3.22 La data d'aplicació, normalment el
1er. de gener. La llista s'aplica a totes les proves que comencen a partir
d 'a questa data.

3.2
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Una llista de les competicions que
han servit per als càlc uls .
3.24 El nom i la federació de tots els jugado rs l'avaluació dels quals ultrapassa 2200 ( 1800 per a les jugado res) en la data de cloenda o en una
de las dates de cloenda precedents .
Les dones es classifiquen separadament.
3.25 El tito l de la FI DE que tenen els jugadors que figuren a la llista.
3.26 L'ava luació actual de to ts els jugadors
que figuren a la llista .
3.27 Una ll ista suplementària que comprèn només els nous noms que s'han
publicat el 1er. de juliol (data limit
30 d'abri l).
Nous jugadors a la llista . L'avaluació d'un
nou jugador no es publica si no té un minim
de 9 pa rtides contra jugadors avaluats . Si
aquesta condició no es reuneix en una sola
prova es poden afegir els resultats d'altres
proves del mateix periode d'aval uac ió, o
de l següent, per a donar l'avaluació inicial.
Jugadors avaluats que no figuren a la ll ista.
Els jugadors que han figurat en les llistes
precedents i que no s'avaluen segons 3.24
a conseqüència d'inactivitat es consideren ,
no obstant, avaluats segons l'avaluació més
recentmen t publicada , i figuraran en la llista d'avaluació durant els cinc anys següents .
Els jugadors avaluats els re sultats dels
quals són insuficients queden per sota de
22CO (1800 per a les dones) i s'inscriuen en
les dues lli stes següents a 22CO (respectivament 180C). Aquests jugadors no compten com avaluats per a l'avaluació i concessió de titols .
Jugadors no avaluats . Una xifra arbitrària
-22CC per als jugadors, 180C per a les jugadores- s'utilitza per a determinar la categoria d'un torneig per a la concessió de
titols .

3.23

3.3

3.4

3.5

3.6

4.0

Torneigs per a titols intern acionals.

4.1

Un torneig internacional per a titols ha de
tenir com a mínim 9 rondes . Com a mínim
la meitat dels jugadors han de tenir titol ;
com a minim un terç dels participants no
ha de pertànyer a la mateixa fede ració ; i no
més del 20 % poden no estar avaluats.
Generalment no s'ha de jugar més d'una
partida per dia . No obstant, es pot admetre un dia o dos amb dues rondes sem pre
que no siguin les tres últimes rondes del
torneig .
4.11 Per als torneigs que comencin abans
d'acabar 1980 cal la meitat de posseïdors de titol o jugadors que tinguin com a min im un a avaluació de

4.2

Si és possible , el torneig ha d'ésser diri-

2300.

CATEGORIES DELS TORNEI GS INTERNACIONALS
Percentatges per a obtenir re sulta ts de ti tols
Coeficient mItja
del torne ig

4.3

CategorIa
del ~orne;g

Resultat
de GM

Resultar
de M/

Resultat
M f/DE

lF
2F
3F
4F

2151-2175
2176-2200
220 1-2225
2226-2250

5F
6F
7F
8F

2251-2275
2276-2300
2301-2325
2326-2350

1
2
3
4

76
73
70
67

2351-2375
2376-2400
2401-2425
2426-2450

5
6
7
8

2451-2475
2476-2500
2501-2525
2526-2550

9
10
11
12

60

2551-2575
2576-2600
260 1-2625
2626-2650

13
14
15
16

57
53
50
47

76
73
70
67
64

76
73
70
67

64
60
57
53

64
60
57
53

64
60
57
53

50
47
43
40

64
60
57
53

50
47
43
40

50
47
43
40

36
33
30

50
47
43
40

36
33
30

36
33
30

36
33
30

4.42

4.43

neixen al número enter més pròxim .

La fracció 0,5 s'arrodoneix al número
enter superior.
Si el resultat mínim en un percentatge per a norma dóna una fracció de
punts, la norma s'arrodoneix al mill

4.44

punt superior més prò xim.

4.4

Resu/tal
de M /f

76
73
70
67

2051-2075
2076-2100
2101-2125
2126-2150

git per un Àrbitre Internacional. S'han de
respectar les condicions dels article.s 3.13,
3.14 i 3.15.
Els torneigs es classifiquen segons la força dels participants , segons indica la mitjana de la classificació . Les catego ries dels
torneigs internacionals per a títols i els percentatges minims per a obtenir resultats de
títol són els que s'indiquen en el quadre
que hi ha al capçal d'aquesta pàgina.
La mitjana de coeficient d'un torneig consisteix en la suma de les avaluacions de
cada jugador (que provenen de 3.2, 3.4 o
3.6) dividida pel nombre de participants.
4,31 Les mitjanes de coeficient s'arrodo-

4.32

Resultat
deGMf

Condicions suplementàries per aplicar al
càlcul de resultats :
4.41 Pot considerar-se un candidat, a l'igual que tots els seus adversaris en

4.45

un torneig per sistema suís o en un
matx per equips, com si fos un torneig segons 4.1.
Els jugadors i els resultats contra jugadors pertanyents a fed eracions no
afiliades a la FIDE no s'han de tenir
en compte.
No són vàlids els resultats de Gran
Mestre Internacional en proves amb
menys de tres Grans Mestres Inter.nacionals. Els resultats contra jugadors que encara no estan avaluats
no entren en els càlculs per a una
norma de Gran Me stre Internacional.
Els resultats de Gran M€·stre Internacional femení en les proves que
tinguin menys de tres jugadores amb
una avaluació de 2200, no són vàlids.
No són vàlids els resultats de Mestre Internacional en les proves amb
menys de tres Mestres Internacionals
o Grans Mestres Internacionals.
Com a mínim una de les normes de
títol s'ha d'obtenir en un torhei g que
no tingui més d 'una ronda per dia .
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4.46

4.47

4.48

4.49

4.50

Són vàlids els resultats de Gran Mes tre Internacional femeni i Mestre In ternacional femeni en proves mixtes .
Si una norma és suficient per a més
d'un titol pot ésser comptada per a
cada titol.
No es poden tenir en compte per a
la concessió de titols els resultats que
s'hagin obtingut fa més de 5 anys.
Per als titols, les categories i normes es fixen en començar el torneig .
No obstant, les partides no jugades
no compten en un resultat per a norma de titol.
Les norm.es són vàlides si ho eren en
virtut dels reglaments en vigor en el
moment del torne ig en el qual s'ha
obtingut la norma.

5,0

Procediment d'aplicació,

5.1

Una petició de concessió de titol es pot
sotmetre a l'autoritat competent per al candidat, la seva federació o un membre de
l'autoritat competent (el jurat).
Contingut de la petició:
5.21 Cada petició ha de comprendre el
nom complet del candidat, la seva
adreça , data de naixement , la seva
federació, i les informacions suficients per a establir la qualificació del
candidat.
5.22 Les peticions per a titols s'han de

5.2

BIBLIOGRAFIA
KÒRXNOI ESTA DE MODA
I es justifica . Perquè per alguna cosa és el
segon jugador del món .
Amb aquest motiu fa poc que han so rtit dos
llibres que recopilen les seves partides , ambdós
edi tats a Anglaterra .
Un és · Viktor Korchnoi's best games - que
inclou 60 partides la major part anotades pel
propi Kòrxnoi. Es complementa amb el detallat
histori al del gran jugador i un recull de 12 parti de s guanyades per Kórxno i amb menys de 25
Jugades. Aquest llibre té 294 pàgines i ha estat
editat per The Philidor Press Lld ., de Londres .
L'altre llibre té per titol . Korchnoi's chess
games - editat per Oxford University Press, de
Londre s. Els autors són David Levy i Kevin
O 'Co nnell, amb un pròleg a cura de Bill Hartston.
Aquest pròleg està publicat en sis idiomes per
donar introducció a les partides, que estan presentades estil · Informator- . S'hi aplega un total
de 1.7eO partides fins al començament de 1978.
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5.3

formular en m.odels especials que lliu ra la Secretaria de la FIDE .
5.23 Les peticions de titols que es basin
en els resultats de competicions han
d'incloure el quadre complet autentifi cat de cada una d'elles. Les peticions
per al titol d'Arbitre Internacional han
d 'i ncloure documentació de cada
competició que consti en la lli sta i
que pugui permetre al Comitè de
Qualificació determinar que es com plimenten les exigències formul ades
a 2.64 i 2.65.
5.24 Les peticions per al titol d'Arbitre Internacional han d'anar acompanyades
per certificats lliurats per persones
que la Comissió de Qualificaci ó jutgi
competents. Per exemple, la classificació segons 2.61 o 2.62 pot ésser
testimoniada pels oficials de la FI DE ,
els Arbitres Internacionals o oficials
de la federació del candidat; la classificació segons 2.63 pot ésser tes t imoniada per un professor de llengües d'una universitat.
Les peticions no seran examinades pel Congrés si no les rep l'autoritat competent com
a minim 60 dies abans de començar el Congrés.
5.31 La petició per a un titol obtingut amb
menys de 60 dies abans del comen çament del Congrés serà examinada
si s'envia sense retard i amb temps
suficient per a ésser tractada i exa minada .

VlfJOI\
KOKUI~OI'S

l)EST
CAMIS

'I

t:
D'aquesta manera constitueixen un sistemàtic

I

comprensiu mitjà per a veure l'evolució que ha
seguit Kòrxnoi tot arribant als 45 anys de vida .
La intenció d'aquest llibre és fer-lo d'abast
internacional car s'han fet servir els simbols que
el món escaquistic coneix prou bé a tot arreu . La
seva utilitat és, per tant , doble , car a l'entretenIment que produeix conèixer les partides s'uneix
el fet pedagògic que se'n desprén per als juga dors de qualsevol categoria .

NOTICIARI
GENSUNASUMUS

~NTE~NA(~ONAl

La FIDE comunica que degut al retard en el compliment
de les seves obligacions financeres han quedat temporalment excloses les federacions de les Illes Verges britàniques, Costa Rica, Panamà
i Uruguai.

S'ha publicat en edició anglesa un llibre d'abast popular recollint les Regles del Joc
amb totes les interpretacions
i modificacions vàlides fins el
Congrés de 1980. Aquest llibre es pot obtenir del Secretariat de la FIDE al preu de
3,50 francs suïssos.

de la F. I. D. E.

QUARTS DE FINAL DE LA FASE DE CANDIDATS FEMENINS
Deli al 24 de juny a Odessa (URSS). Àrbitre : Tihomir Acketa
(Iugoslàvia).
Utinskaia
1/2 1/2 1 1/2 1 O 1 1 5 1/2 punts
1/2 1/2 O 1/2 O 1 O O 2 1/2 punts
Lematxko
SEMIFINALS DE LA FASE DE CANDIDATS FEMENINS
Els matxs Gaprindashvili- Iosel iani i litinskaia-Alexandria han començat el 1er. de setembre organitzats per la Federació de la
U.R.S.S.

III COPA D'EUROPA PER EQUIPS DE CLUB
S'ha n inscrit representants de les federac ions dels països que a
continuació s'esmenten: Àustria, Bèlg ica, Bulgària, Dinamarca, Anglaterra , Finlàndia , França, República Federal d'Alemanya, Grècia,
Hongria (2 equips), Irlanda, Israel, Itàlia, Luxemburg, Holanda, Polònia , Portugal , Suècia, Suissa , U.R.S.S. (2 equips) i Iugoslàvia (2
equips) .
VII CAMPIONAT DEL MON DE SORD-MUTS

En 1979 el Comitè de Qualificació de la FIDE no va aprovar la petició del titol de MI
per al jugador cubà Làzaro
Bueno perquè les normes no
eren suficients. La Federació
Cubana va enviar amb posterioritat un resultat que no era
conegut per endavant i es va
comprovar que s'havien acom-

plert les normes necessàries.
motiu pel qual es va donar el
titol de MI al jugador Làzaro
Bueno amb efecte retroactiu.

La F.I.D.E. té interès en modificar el sistema de joc per
a l'Olimpiada masculina . ,11mb
aquest motiu una Comissió
composta pels senyors Averbach, Haley i Milic està estudiant les seves propostes per
al proper Congrés.

S'ha jugat a Amsterdam (Holanda) deli al 15 de juny. Àrbitre :
W . Simonis (Holanda), assistit de G. J, Westerveld (Holanda).
El campionat s'ha jugat mitjançant fase prèvia i grups finals ,
Heus aci els resultats dels grups finals .
Grup A: 1er. i campió, Renato Pereira (Portugal), 7 punts i mig ;
20n. Abid Sabotic (Iugoslàvia), 7; 3er. Jaroslav Schmid (T xecoslovàquia), 6 i mig; 4rt. Nesho Mustakerski (Bulgària), 5 i mig; 5è. Janusz Zak (Polònia), 5; 6è. i 7è. Mzsef Gelencser (Hongria) i Henrik
Walther (Noruega), 4 i mig; 8è. Wijnand Boot (Holanda), 2 i mig;
9è. Stamen Stamenov (Bulgària), 2; i lCè. Mohamed Rafatullah
(Bangladesh) , zero punts .
Grup B: ler., Roland Walter (R.F.A.), 5 punts i mig; 20n . Russell
Chauvenet (E.U.A.), 4 i mig; 3er. i 4rt. Halldor Gardarsson (Islàndia)
i Josep Bofill (Espanya), 4; 5è . Arthur van linden (Bèlgica), 3; 6è, i
7è. Daniel Hadorn (Suïssa) i Ingvald Bertnsson (Suècia), 2 i mig; i
Sè. Charles Aubert (França), dos punts.
El VIII Campionat Mund ial tindrà lloc a Espanya en 1984.
SEMIFINALS DE LA FASE DE CANDIDATS MASCULINS
Del 21 de juliol al 20 d'agost a Buenos Aires (Argentina) . Àrbitre :
Miguel Najdorf (Argentina) .
Kòrxnoi
1/2 1}2 1/2 1 1/2 O 1/2 1 1/2 1/2 1/2 O 1/2 1 7'12 punts
Polugajevski 1/2 1/2 1/2 O 1/2 1 1/2 O 1/2 1/2 1j2 1 1/2 O 6 V2 punts
Del 2 al 28 d 'agost a Abano Terme (Itàlia). Àrbitre : Gino Pecc,nln
(Itàlia) .
Hübner
Portisch

6 V2 punts
4 V2 punts
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PARTIDA VIVENT
A LA BARRIADA
DE CAN ORIAC,
DE SABADELL
(Vall ès Occidental)

Can Oriac és una molt extensa barriada sabadellenca arra,mada a un i altre costat de la
carretera de Matadepera , que fa
de carrer Major. Amb una població que supera els 50.000 habitants -integrada en la seva
major part per immigrants i fills
d' immigrants-, constitueix el nucli suburbà més poblat de tots
els que envolten el ve ll Sabadell.
Nascuda i desenvolupada en
condicions de total inde fe nsió
allà pels anys quaranta i cinquanta, la barriada de Can Oriac
s'ha distingit sempre per una intensa activita t popular i cívica,
expressió genuïna de la inquie-

tud dels seus residents. Un bon
exemple en són les seves festes majors, fe s més vistoses i
animades de l es que es celebren
a la laboriosa ciutat vallesana.
Enguany la Festa Major de
Can Oriac , que va del 3 1 de
maig al 8 de juny, es va inaugurar amb un espectacle singular:
una partida d'escacs vivent.
A les 5 en punt de la tarda del
dissabte dia 3 1 de maig, dos
elencs vestits íntegrament a l' ús
medieval van desfilar amb els
seus respectius monarques al
cap, des dels locals de la Cooperativa Obrera Sant Bernat fins
el ce ntre de la Plaça Hispànica,

emmarcada per alts blocs d'habitatges, i van ocupar ordenadament les caselles que s'havien
assenyalat en el paviment,
A un senyal del jutge de la
contesa, reis i reines , bisbes i
cavallers, patges i infants van
co mençar a evolucionar sobre el
simbòlic camp de batalla , reproduïnt le s mil i una incidències
d'una prodigiosa partida jugada
en 1960 entre dos Qegants : Fischer i Tal. Per sort dels montescos i capulets el desafiament
s'acabà amb empat i, a la fi , els
dos monarques es van donar cavallerosa ment les mans a la vista de la satisfacció dels nombrosos espectadors entre els
quals , com no era menys de desit ja r, hi havia molta quitxalla ,
" ara, després de la Festa Ma jor, els xico ts de Can Oriac han
decidit practicar seriosament els
escacs, Tenen afició, i també
matèria primera,
La fórmula escollida -centre
cultural amb secció d'escacs i
d'altres- sembla la més indicada per atreure aquesta joventut
que , mancada de sa i educatiu
esbargiment, s'aplega en discoteques i sales de ball,
Amb aquesta enhorabona i els
ncstres millors auguris a Francisc o Lira, germans En rique i Vicente Martínez, í Diego Pérez ,
promotors d'aquest nou club, la
ina uguració del qual bé podria
coincidir amb un gran esdeveniment escaquístic,
RAMON IBERO

XIV OLlMPIAOA, LEIPZIG, 1960

E 80/ a

N.O 209

FI5CHER (E ,U.A.)
TAL (U,R.S,S, )
Defensa francesa

1 e4 06, 2 d4 dS, 3 Ce3 Ab4 , 4 eS eS ,
5 a3 Aa5 . 6 b4 ! c X d4. 7 Dg4 Ce7. 8
b X .S d X e3, 9 p x g7 Tg8 , 10 O x h7
Cbc6, 11 Cf3 Oe7, 12 AbS ! Ad7 . 13
0-0 0-0· 0. 14 AgS? C X e5! 15 e X e5
A X b5 , 16 C X f7 A x f1 1 17 C X d8
T X g5. 18 C X e6 T X g2+ . 19 Rhl¿
OeS , 20 T x f1 O X e6, 21 R x g2 004+ ·
1/ 2 · 1/ 2
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L'EQUIP DE CATALUNYA
PARTICIPARÀ EN EL
XX FESTIVAL
DE MONTBELlARD (França)

de club i de nacionalitat. lEs per
això que aquesta veqada s'ha
escollit l'EQUIP NACIONAL DE
CATALUNYA per al Festival de
1981 ·.

El 16 i 17 de maig de 1981

Especialment invitats pel President del Club d'Escacs .LE
ROl BLANC. del Grup d'Empresa dels AUTOMOBILS PEUGEOT, de Montbé/iard (França),
Sr, L/uís Arcon, que es desplaçà a Barcelona amb aquest motiu, la Federació Catalana d'Escacs ha acceptat de participar
amb la Selecció Nacional de
Catalunya en el XXè . Festival
ci'Escacs de l'any vinent.
Com sia que es juga a la regió d'Alsàcia, a més de clubs
fran cesos hi participen clubs alemanys, suïssos, hongaresos i
txecoslovacs, especialment. Per
començar cal dir que en aquest
Festival s'hi reuneixen uns 600
jugadors en total. Bona xifra, tanmateix!
Les competicions a jugar són :
el primer dia , dissabte 16 de
maig, a la tarda , es disputa
la .Challenge Louis Arcon. ,
que consisteix en un torneig
combinat per equips de 8 jugadors. Les partides es disputen a cadència internacional ;
el segon dia, diumenge 17
de maig , per tot el dia, es
disputa el Trofeu del Club
d'Escacs . Le Rai Blanc-Peugeot., també per equips de
8 jugadors , amb un total de
9 rondes . El temps de reflexió per jugador i per ronda
és de 15 minuts, és a dir, que
la durada màxima d'una ronda és de 30 minuts.
A més hi ha altres competícians, especialment reservades
a jugadors francesos, però les
dues esmentades són les internacionals i, per tant , a les que
prendrà part l'equip nacional de
Catalunya ,
El lo ca l de joc és el Pavelló

Poliesportiu del Recinte Ferial
de Montbéliard.
Tal com escriu el Sr. Arcon
en donar a conèixer, posteriorment a la seva visita, la celebració de l'any vinent, ·oer a commemorar el 2Oè. aniversari d'aquest Festival calia trobar un
rocu al'licient amb quelcom d'important, de bonic i d'útil·.
• Perquè fos important ----explica el Sr. Arcon- calia invitar
un equip que fos capaç de guanyar dues ccmpeticions; perquè
fcs bonic calia que els jugadors
de l'equip invitat tinguessin l'esperit de defensar totes les possibilitats, com si en les partides
els hi anés la vida, que sentissin en el seu interior la importància del que representaven en
aquell moment; i perquè fos útil
calia escollir un equip que, més
enllà dels escacs . dels resultats
sempre efímers, fos portador de
les esperances de tot un poble
maltractat i que amb prou feines
surt de la pitjor de les opressions: la cultural i lingüística ,
sense que aquest poble s'hagi
estalviat altres formes d'opressió, i no pas poques.·
• L'equip que reunia aquestes
tres condicions a l'hora present
no podia ésser altre que L'EQUIP
NACIONAL DE CATALUNYA..
lEs per aquest motiu que el
President del Club d'Escacs . Le
Rai-Blanc Peugeot. considera
• útil donar un cop de mà escaquista a Catalunya perquè
aquesta sigui coneguda internacionalment com a tal , Si ja en
el si de l'equip de Montbéliard
s'ha estimulat la coneixença, entre els seus jugadors , de la pròpia personalitat i del seu valor
intrínsec per damunt dels escacs, és natural que ara s'apliQui aquest criteri i aquesta línia
de conducta amb altres equips

El Club d'Escacs .LE ROIBLANC PEUGEOT . nasqué en
1948, si bé no es constituí ofícialment fíns el 2 d'oc tubre de
1950. Durant 21 anys, és a dir,
fins 1975, fou més que un club
d'escacs : constituí també una
Federació i un Comitè Regional
d'Escacs, car actuava en quatre
Departaments : Haut Rhin , Haut
Saóne, Territori de Belfort i
Doubs ,
Aquesta triple funció fou causa de dificultats , fins que el 1."
de setembre de 1975 es decidiren a ésser només un club d'escacs com els altres, un club
d'empresa fonamentalment, això
sí, però sense excloure tothom
que s'hí volgués adherir .
En els darrers cinc anys , que
constitueixen la segona etapa,
s'ha fet una tasca de cara a la
joventut, la qual cosa ha permès incorporar a la vida regular dels escacs una colla de xicots.
Ara preparen una tercera etapa de consolidació a fi de millorar l'organització i aprofunair la
qualitat de joc dels propis jugadors ,

Palm arès de guanyadors

1962 Haut Rin .
1963 Moutier,
1964 Strasbourg .
1965 Ludwigsburg .
1966 Strasbourç¡ .
1967 Karlsruhe (1957) .
1968 MTK Budapest.
1969 Paris (FSGT) .
1970 París (FSGT) .
1971 Omega (Suïssa) .
1972 Bratislava
1973

1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980

(Txecoslovàquia) .
Start, de Lublm
(Polònia) .
Krumbach (RFA) i
Ludwlgsburg .
França Olymplc.
Bamberg (RFA .)
Bamberg (RFA) ,
Fra nkentahl.
Budapest (BVSC)
Ludwigsch afen (RFA)
Friburg (Zahringen) .
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AVALUACIO DELS JUGADORS AFILIATS ALA
FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS
Ll ista establert a a 1 de setembre de 1980 pel Depart ament d'Av al uació de
l'Institut d' Esca cs de C atalunya (I.E.C.)

PROVES COMPUTADES:
Campionat de Catalunya per Equips
Campionat Individual de Catalunya = Semifinals I Final
Preferent
Campionat Individual de Girona
Preferent
Campionat Individual de Lleida
Preferent
Campionat Individual de Tarragona = Preferent
Torneig Obert de Barcelona
I Torneig Sistema Olafsson
Torneig Tancat de Castelldefels
Torneig matx internacional del C. E. Vulcà

Nores . - El valor de la constant pel Torneig Tancat de Cas telldefels. pel Torneig Sistema 01a{s50n I pe' Torneig -matx
Internaciona l del C. E. Vulca es K = 25.
Qualsevol reclamaCIÓ dels Jugadors avaluats sera atesa fins el 30 de desembre de 1980

A partIr d'a questa avaluaCIÓ es co,re l'escala d'avaluacIó 200 punts ca p amunt a f,
amb l'avaluació de la FIDE.
Consequentment la normativa d'avaluació catalana
cades en aquest sent/t.

Nomenclatura

dels t¡tols

G MI
Gran Mestre Internacional
MI
Mestre Internaciona l
MIF
Mestre Internaci onal Femení
MF
Mestre de la FIDE

ANDAEU T.,.".., Frtd.nc
CongréS
ANGUEAA MilHtro, JilUII14
Barcmona
ANTIGUA Plldróil, Jo,dI
TerraSSIl
AAA A1maml , Emili
SlIbadell
ARANOA Gonz.lill'l, Josep
COlom
AACUSA POlml, lon.-l
Torreneora
AAMENGOl N,wW1'o, S,lwlldor
CalalOn,a
AARECHEA l_lI, FM,n
Vlla .seca Salou
ARTlGAS 1. .11. Mlq""¡
Sabadell
AYZA Ball. .
Jordi

l."

MN

Vulc~

Mestre Nacional espanyol

MC
Mestre nac¡onal català

B

A
ABEJON Mu/\or , Al ... rodr.
AIIIn.U Culllllal HOrl.nc
ALBEAT M.ch , Joan
L'Amlslat
AlBREOA C.unov .., Jo.qulm
San! Josep
AlFAAA A~lIon, JOMp U .
Jaka
Al HS Oli', JOllqulm
Te-rrassa
AlVAREZ-BUYLLA Ac ... tdo, Vllltntl
Espanyol

2150
2065
2.050
2140
2.080
2.0fi5

BACHS Abril . SIIb..1I6
Ueldal.·Auy lópel
aAIXAUU Cull"', Jull
Ta,,·oona
BAlAGUf: Doll, SanU.go
UGA.
BAllESTER Gou, Joan B.
la PrinCipal
BAlSELl.S S"'II __ • F.ancetc
IlIualada
BARRASASE Menll!, Est.VII
Catalònia
SARRERO MOnac:o, P ....
Cerdanyola
BARROSO MII1IMr, fIIrTan
Ateneu Cullurll Horlenc
SARTRINA Mas , ModeIIt
Royal
SAS Frxtun1, MI, lI
MatarO
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I

I

efecte d'snlvellar l'avaluacIó catalana

la norma t/va per a l'ablenel() del titol de Mestre Cara la queden rectifi-

2.020

I BATEI~~~n!:t.n.. J_.p

M.

2 245 MH BAUTISTA Stnchl'l, Jwn
SE AT
BEA Flgu ....., P....
2. 115
CarH!'a Araoonès
BECHINI 81tSO<lI, Jordi
2. 100
CongréS
BEllON l6p.el, Joan M.
2120
Vulcl
BElTRAN T.",., Alelllndr.
2.055
Barcelona
BERNAOAS AKssefl$. Ero...,
2. 195
Aleneu Cullural HOrlenC
BESCOS M.",brona. JOllqulm
2.020
SEAT
8IElSA Fr~o, XllwI"
"50
Congrés
2 340 MC BIOSCA Frel.... C.rIe,
Aleneu Barce/onu
BLA NCH Glbllf1, Jose,
Valls
BLASCO J.,lod, Miquel
Sani Adn'
BLASCO M.rtInN, Em"1
Sant Josep
2025
BOADA 0"11..:10, Jo ....
Fomenl Marlm&nC
2. 190
BOADA UOrnp-.1, JOf'd1
Conorés
2.020
BOF ill M.., Alullndr.
Barcelona
2.105
80HIGAS SIUlI.'uUII"I., Uul.
CatalOnla
2.030
BOIX Stnehtl, J .... rnII
S.nt Josep
2.075
BONAY TOKIIII, Sanllll90
Gawl
2.105
aONEll Mltj.nl, Antoni
la Colmana "El Rusc "
2.140
BORDEll Rotell. ROInt
Espanyol
2.030
BORREll VId.I. Mi. lm
ConOrés
BORREllAS Con\IIIl .., Jo..P

""

Ta".lIana

2.150

2.215

SOSCH Romay, J .... m.
ONCE
SOSOM c.aIId....n. MIri'

2.010

2.055

UGA
SOTlFOll A1l1'1&fldrlN , S.n.,
CatalOnIl!.
2.180
BRAVO A'I;a1, Gllp.
Mat.,O
2.455 GMI SRAVO ComIII, F•....eQC
Banyoles
2. HKI MC SRUSI Ng.gutrls, Rletrd lIu;1
2.100

2.090
2090 MC

2.020
2115

UGA
2.015
2.020

2165
2005

BUSQUETS Vallw', Albe,t
la Colmena El Rusc '
SUXAOf: Roc., Guillam
VG A

2280 MC

e

2.045

CABERO Ro.."a, Albllf1
Cenlelles
2 030
CABRf: Plbtmlu, Paull
BarCelona
2 050
CAl8ET To",,, , Jo.ep M.
Tarragona
2.075
CA1.l SO<'I'" Jlum.
ColI·Blanc
2085
CAMPS Sol .... J .... m.
OIOI
2. 150
CANALS B.ca,dll, Jo...,
VGA
2.110
CANOVAS P,rdo, A.ben
Sabadell
2. 170
CAAOENAS Veobr •• Antoni
la Peira
2050
CAARANZA F.UI', Sah-.óor
Barclnona
2.115
CARRUEZ S~g6 .. $lIfltlago
Ta"agona
2.295 MN CARTRO Tu,ú. GabI1t1
V G.A
2315 MC CASACUSERTA V"g", Carles
2.030

. .95

I

O'"

CASALS COfomln-. Joaep
CaslflO Caldenc

2160

2080
2090
2140
2120
21'0 MC
2.110

""

,".
2.095
2.045

..

2 115

"

CASAHOV4S Mwtlnu, Ton\Ü
"'m•• t.t
CASTEllET G"1ItI, G.brleI
l. llr.
CASTEll TOAT F~z, AntonI
El Pf.t
CASTlLLO bcudWo, Andrtou

S ••I
CASTlLLO FerMnd.z, c.rM
Foment Marl."..I'IC
CASTRO Rol". ()Iur
O~,

CATALAN buit, Enrlç
aarC8101'1a
CATALAN ~omed. ., Enric
Barcelona
CHAlMETA Puig. M.I ....

lHos.p. I.I.,
CHAlMETA To..,edem.r, .t0Mj) M.

S .. ,
CLOTET TOfT.tt... Ramon
tgual.d.
CODINA. Jo. .p
Lt'II~'

COll Armen~ , .tOfln
PaI.hug.U
COll Enrlqu.a , llull
aarOtnon.
COll $oUo , Jo."
V,t.nov.
COlLADO Forl'lef", Josep
Vutc"
COLOMER CMd.no, J_I M

S."

COLOMER G ......lo Jo"p M.
TOrlM.
COLOMER O ...8f1, P ...
101"10.'
COLOMINAS Cu",. LHber1
Foment Mallln.oc
COMAS Andr ..... Jordi
1'l(lIgoo.
COMES Farrt. JOMp M
M.snou
COhES'" Ramon. Per.
8.(e'l'Ion.
COQU ... RO Oev ... , Enric
8a.e.lon.
CORDOVIL O. Ca/Ml'"', ,1_ M
Oto'
COROOVILLA LOpe~ , Ramon

"'m..,,,
CORRE'" O.,.t1óo,

Francesc

S.fII ;OId,
CREUS UMlors, "'nlonl
M.nr...

CREUS LLADORS. Ve/enlt
M.nr.,.
CREUS Pona, Jo • ...,

"~-

CRUAÑAS Ruert, JOIep
Ollon.
CUADRAS A"eI"lna, Jordi

Roy.,
CU ... DRAS A"ell.n., JGNP
O,"
CUEtO F-. MIqu ..

M.

2.010
:1.100

FÀBREGAS OANGLA. JONP
M.I .rÒ
FÀ8REGAS fIIrrWind.r, B..-ro.t
MatarÒ
2. 1115
FÀ8REG4S Fonlllfl.1, Anlonl
TeHes...
2.155
FAlCO Segan., Uul.
TortO$ll
:1.375 "I FALCON Martln , CIIt..
Vule"
:1.010
FARRt d. Mel l""'"" Anlonl
Mamesa
:1. 110
FARRt Morell. AIIur
Vulcà
FERH ... NDEZ Cuorl • • ,1,1'1101'11
2.010
Cerd.nyola V
:1.010
FERNANDE2 C.rdt, Tomà.
COf'!lfe,
:ro.s
FERNANDE2 OIu.· M.scorl, Miquel
Foment Maf1l nanc
:1.010
FERNANDfZ Enciso , SIll
Espa n 101
:1.015
FERNANDE2 Garcia, Jonp lIu l.

:1..O75

..

FERNAHOE2 Ptfez, Jonp
Ateneu C ... lt ur.1 Ho,r8ne
FERNANOE2 Vicent • • C.""eI
Jake
FERRAN 8lotc.. ROÓef"I
Olot
:I 115
FEAREA Luc.., Papll.
Esplll"lyol
:1.075
FERREA MIMÒ, ,1_
M.llf Ò
:1175
FERRER SanlÒ, Jaum.
L. L.r.
FERAET Aoca. Jordi
Pf., Subur~c
:1. 110
FITER Roc_a, JMn
ONC.E
2.0.0
FLORES Campo., Enric
Vllanov.
2.030
FLORES Escl,tln. S.cIuml
Clubde7.9
203 5
FLORES Vellcorba, .tOlep
Terlassa
2.2.5 Miol FONS Monl"'not, Joaquim
Guutolenc
2.115
FONT lIobet, Artur
S.nl. Perp.lua
:1.135
FORNI!S PIItom.r, lIuI.
Fomenl MArttnenc
:I 0.25
FORN!!:S Palom.-, Nan:I.
Fomenl '-'llIt,nenc
FRANCH CapcI.... l.. Ramon
2 OS5
Amlst.t
:1. 125
FRANCINO Vailet, Llucl.
T.rraS511
:1.060
FRANOUET Etcribi. JOfIn
Esplll"lyol
:1.240

,",.,

..

, ,

2.115

To"enegrl

D
DE SOUSA Flor.. , R.uI

2. 140

C".1a
DE8ANT Oarcl., Fer,.n
C.I,.I!Ónt8
DELGADD Cornenna, RIlnOl'l
T.n....
OELOAOO JurllOo, Andr.u
Comell.
DESC"'RREG'" P.leu, Mlq .....
R.u. O.porl'u
OEULOVOL VIL. , P.... I!
J.k.
DI ... Z Sill\(. Artur
Vuld

...,

DOMINOUfZ Mirqua:. Cecili
OOMINGUEZ RIMlda, ,1_

2 095
2160
:1.:100
:1.:100
20:10
:1.165

''''

2.050

,lI""

DURAN VeI"'erckl, Jo.t

R.,..

M90

E
ENGUIOANOS 0""1, MIquel
Centre "'.¡¡on"
ESCRI8A C.II.tltort, JOIep M
Cab. PenSlon'
ESPAU Quillem, JGNp
S.b.d.1I
ESTEVfZ Monllll. , Franc ..c
QUI.olenc
ESTRUCH Pela, F,ane. .c
NnvIIr'

",.
:I 015

2.130
2.055
:1110

:1.040
2. 145

G
G"'LOBART Torrenl., FrllfleeIC
50 ..
G ... RCIA ArqUH, Secundi
Lla.dat.-ftuy LÒpfl.l:
GARC'''' Con. .a, Gr. gof1
Bare.nona
G ... RCIA MenehÒn, JOIep

2.035

HOMET P.~ JOIIP ..
s"b.dell
HUERT"'S 8u1!TOn, Oom"'-.:

:I 010

E,pan~ol

2.020
2 ITS

Oies.
HUESO McH!n.,. Jordi
Sani Adnà

2010

:1120

:1065

I

2.045
2.055

IBERO Igl../. ., Ramon
Sanr Josep
ILlESCAS Còrdob., Miquel
L. Lila
IMPERIAL R6<I.n.., JOIIn
Congre,
INGLES M.nso, JOfIn
Congre,
ISERN Nebot. Joaquim
Sani Josep

2.160
242$
2 OIO

2.1T5

2.160
2. 160
2 .100
:1.065

2.110
2.040 Mlf"
:I.OSO

.J
JIMI!:NE2 Rando, Anlonl
S.at
JOROA Morta. "'1'1101'11
Cong.és
JU"'NPI!:RA Mor..... Antoni
OI.,.
JUL8E C.net. JGNP
S.nt Josep
JULIÀ 211911'a. Tomb
Fom.nI
JURAOO Martln.z. Joan
Terrll$sa

:1.025

""
2.0:lS

:1.010
:1.030

..

:I 145

,,

2.090
:1.090
2 265
:I 035
:I 070

:I OS5

L

2 040

2.150
:I. UO

:1.140
:1.155

2.070
2170
2100
2 050
:1.160

Gu,~ol.nc

llAO() Lumbera, Jaume
5"1
LLANES Ferrllt", Franc.sc
CIIl&lòn!ll
2.020
LLAVERIAS Ouch, Jo.ep
VIlanova
:I OIO
LLAVERIAS S.nlm.ni, llibert
VIllll"lo"a
2.2$5 MC LlOPIS d. An ... Mallel
2.015

S."
LLORENS

I
Mioli

Batll., M.U ..
Ateneu BareelOl1M

~~~1c·::I::.·· F~::::-::

N.
Seal
:1.04$
LLUVEROL Tor,en", Sal"ador
La P"nc,pal
2 310 MC L()PEZ Our.n. Rl c.rd
Sant .... ndr.u
:1.115
L() PE2 S..... br., enric

: ::

:I 210

:I. lTs

2025

,'"
:I US

2.050
2 120
:I Ots

L() PEZ VeI •• III11, Joaquim
Congrés

2 005
:1.070

:1025
2.170
:1.1 00
2.125
2 "O
2 oas

M
M"'CAVA Rvlz, A/10ft,
Reu. Oeporhu
MAI2TEGUI C_... Uncolll
s"nl Andreu
UAUPEl ROl. Anlonl
LI ..d ...· Ru~ LÓpez
MARCHAOOA VIIIa/N , Jordi

2. IU
:1. 115

:1.055

, '"
2 015
2.1T0
2.ltO
:1.145

2.010
2415 MC

T"rassa
2415 MI

MEDIN .... alrcla. AnlO1l1
OIOI
MEORAf«) ForlulI" M.,c.'

,",

"'..
"'.,

MENSA Vall •• J .... m.
Igu.t.d.
MIR Codlnl, JOIep M

2.100

MIR ... llES Sàncn.~ JONP A
V...ld
MOLINA Hl1'Mnd.~ .... bIIt"I
Sani Adn.
MOLIN'" Soll.. Andreu
Congl"
MOLINeRO M... ll n. Joan

2.240 MC

2.090

2.015
2.010
2 155

"'d".

Sant
MO""CU .... LL. 8 ... angu., Ramon
CoII·BI.ne
MONEO ERO Gondl'l. Jo • ...,
Prat Suburene
MONRABA Capell • . Mlq ..."
S'O.deU
MONTANt AI.manr , ""bert
V.I.nov.
MONT ELL 2.ba1, .... Ib.rt
UGA
MORA Corbsra, JaulM

'-'"
2.200 MC
2110
:1155
2.U5
2300 MN

M... RC() Gr.I.c:o., Jordi
Congré,
:1.255 MC M"'RCOS Jaumol, JOIep
Barc,nona
2 200
MA RCOS Medln., Alt.randr.
Barel(lOl1.
2065
M"' RIN Louno , Igna"
Sant Josep
2:1OS
M... RINI!: PvrcII, Jotep
La Li ra

2.010

MORANTA Miró. "'nlonl
COIIg,"
MOREll 8ruII, Jo •• p M
Bau:.tona
MORENO C'HllltO, C... I. .

2.140
2 050

T.rragon.
2.00S

MORENO MerMlIz. Jo • ..., U
LIe,d.,.·Auy LÒpel
MORO "'d,"". Anlon l
V,la·laC' S.lou
MNMOVtUlO Moral... E" .....
Vuld
MURIEl Roj_. Francesc
Sabadell

:1.015
2 :ITO

:I 010

N
N"'V"'RRO A'... r" , "'n~
ColI.Blllnc
N.... V... RRO lran~o, LMon ... d
Vuld
N"'V"'RRO Mor.I.. , Jo'" A.
San t F.llu
NIETO Mlgu'l , MI(l ull
Vulcj,
NORI .... SIt"..'r •• JO l qulm
Jake

:1.040
2.175
2.020
:1.355 MC
2.350 MC

o
OCHOA d. Ech.güen, Franc.sc X.
UGA
OLIVA lIoren •• Anlonl
Banyo'.
OL IVE R M.nlnu f" , Cari..
Cong."
OLIVER PI.. Enrk
AUHleu 8.,c.1oo0
OATEGA Ad'"' Mllflu"
Malgrat

....

2.365 MF

:I 175
:1.060
:1.035

20.S
2030

P

2200

PABLO Cablt, Enric:

2 115

PABLO Mati , Alt.randr.
UG "PAORENV Gulltf,..!:. JOIep
La L,r.
PAOROS Slmon, "'nlonl
Foment Marl,nenc
PAGES Ca . ., Llorlnç
Foment M'Il'nenc

Jah
:I.ns

"AflTIN s.ncn.z. Enrk
LI Ur.
"ARTINE2 L• • FerrIn
T.rr.goon.
.. ... RTINEZ Molin.. Ra''''
Amisl.t
M.... RTORELL Gil , Ange(
La llr.
MAR2A Vendrell. COllrad
L Hos.pllllel
MAS Q.81acÒa. JO...,
GrII\OIl.,.
MAS AKordt. Pera
Granoll8ft
MA S Roqv.I • • "'djlllorl
Aten.u Barcelon.s
MA SIP Sal"anl, Joan
UGA.
M"'TEU PaI.u. Fran c.sc X.

:1.290
:I 125

Torr.negra
:I 005

2.035

Terr.ssa

LAC"'STA P"KIo, Joaquim
Fomen! MlllIneoc
LA2ARO Porta. Ange(
Fom.nr Marr,n.nc:
LECHA Gonz.I.~ J.w,
CoII·8lanc
LEON Escod', Manet
L'Hosp'!llet
ULLO F... r .... JGNp M.

:1.050

:1.435 MN

MARtlN GonUIez. Àngel
Vuld
.....RTI Iol Gtk.., J~

T'H Peon,
2100

H

:I. lTs

O'~

GARCI'" O";' •• Francesc
Espanyol
G ... RRIG ... Hornosa, Franc...:
Manre,.
GARRIG... lIart. , JONp
L·Ho.p.talet
GARRIGA Nvalart. Jotep
Blfeonona
G"'VALDA Ferre. Lluç
UG ....
GIL Oanlel. Joaqu Im
Blfcelon.
GIL Mlnguall , CM"1..
Barc.nona
GIMENEZ Bord... RanIon
TOftOS'
GOMILA Pons. AI".,
Fomenr Maflln.nc
GONELL Aparlc/, R.mon
OIes.
GOhZALU: Alonso, ',anc:HC
Corn.U.
GOhZALEZ Cornu, M.nl
!:Oanll Perpê!.ua
GOH2ALE2 Mna. Rllaal
Olot
GO,,"ZÀLEZ M..lr.., lIvl.
B.rclnona
GORN!!: PIu • . Igni"
V!lanovenc
GRACI... SMluml. JOln
Espa(lyol
GRAU 8I"\1mo• • l"cIr.

:I 060
2. UO

y"

U G.A.

:1.:125

:1140

GRIMA Cr..po, E.I .....
Cast.lldefets
GROS F.,n.l!ndez, Jordi
Congres
GUTtl!:RRE2 L&raro, Herlbef1

F

:I 055

T.rrassa
2.010
2.160
2 US
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:1. 410 MN
2.240
2.335
2.190

99
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PALACIN M."In, Rte.rd
L' HosPltalel
PALAU Albel, Jaume
Foment Mart mene
PAREDES Pr.I., Jo..p
Fomen t Marunenc
PARERA Vllamajó. JOf'dl
Vulca
PAR!S VI~.., Jo. .p
Barcmona
PASCUAL Rlgau, Jo.n
Ba,cmona
PASCUAL S.uch. Anget
Vl lanovenc
PAYET Forn". M •• eel

2.155
2.290
2.110 MC
2110
2.340 MC
2135
2080
2.095

Gu,~olene

PEDRA Duran, JO'qulm
La Colmenal'EI Rusc"
PERDIGO Ral", Albert
B.rcmona
PII!REZ Borr" . JOf'dl LI.
Espanyol
PII!.REZ Florel. Pere
U.G A.
Pf:REZ G.rcl., Hebe.,
Barclnona
P!REZ GO'/llbe• • Edu.rd
Esp/lnyol
PIJUAN Her.. nl. Manuel

2.145

a

,,,

PUJOL S.n •• Manuel
Vulc/!.

2.050
2.010
2030

2045
2.2 50
2210 MN

2371) GMI
2.070
2.0'0
2.100

""

2180
2.~5

2.240
2.275
2210
2.075
2 OIO

2455 GMI
2.315
2030
2050
2.205
2.215
2050
2.150
2115
2.125
2.140
2.240 MN
2.015
2.390 MC

2'"

s
S"'BADELL dlll .HaJO, C. . .
Fomenl Martmenc
SAB"'NES Taur'. VICIOl'
ON.CE
SAEZ Lóper. C.ri"
Turó la Pelra
SAGUIS ANOREU, X.vlllf
Congr.s
SALVANY RI~. Joaquim
ua A.
SALVO Glrcla. Roger
Congrés
SANAHUJA Sad-orra. FranceK
Terrassa
SANCHEZ Fer-n'nde:r. Joaep LI.
Espanyol
SANCHEZ MaJot. JOS~
Jake
SANCHEZ Riera. X• .,ler
AmIstat
SANZ Alonto. Francesc X.

2.165
2.040
2.010
2.050
2140
2085
2.105
2.105
2.020
2.160
2.315

O~,

SANZ BastOl, Ferran
Congr6s
SATORRA Clvlt. Joan
Fomenl Mal1lnenc
SAYROL Clos, Jaum.
Barcelona
SEGURA VII., Joan
Esplnyol
SERRA Margalet, JoaquIm
U A.
SERVAT Fo.-.lanlll .., PIU
La PnnclpaJ
SEVERRI ArrHe, C.,in
V... lc/I
SI MON p.drós, EmlH
Terrassa
SIRVENT Rom;>. Emili
BI/cmona
SOLER FonI, Tom',
Tres Peons
SOLSONA 011." , XavIer
r,es Peons
SOR lA B..begal. Vlclori'
Espanyol
SORROCHE Mlrtin. Enric
La LI/a
SORT Serrl.ol.. Josep
Terrass.
SOT-O R ...blo, Pere
Sant Feliu
SUAREZ BJrrcenH, Ricard
Te... assl

a

2.150
2.105
2.110
2.105
2375 MN
2195

2.041)

T

2095

T "'LE NS Forcada. Josep M.

REVERTf: Glrcl • • JMep
Tarragona
REVILU, A.leI, F!ancue
Joven,u'
RIBA S Bonel. Ange+
G" " na
RIBER ... ""!Ul1. Angel
Fo ."en' Malt,nenc
RIBERA S.Jla. e,.. P.re
Manres,,"
RIBERA S... g ••nJ"', Vl clOl'
Barcelona
RIZO Rey , Josep
CoH·Blanc

2.020

UaA

2145
2.085

2.280 MC

229'
2080

2 lOS

2.070
2100
2140 MN
2.120
2045
2150
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2.065
2085

v
VALlOS Clement •• SlnlJ"rgo
TurO La Peu a
VALL d. VUaramó, Jordi
SEAT
VALLBONA Oomlngo. Joan

2.055

VALLS Bob.ltda. Arcadi

2.1&0

VA LLS Nolla, Uul.
heus Oeporllu
VALLVE PI/'Iot, Josep
Cornellll
vAZOUEZ Rlanclto, Josep LI.
GI/ona
VEHI Bach. VIctor MaIlUel
Baf(lnOna
VEU,SCO C_tan, Dld.c:

2.010

uaA

UaA
VUIZ dll Paro. AMrN
Jake
VIDAL Cort", L1ul.
Cerdanyola
VIDAL Rlb... Eduard
La LI/ a
VIU, Campin., Sal"No.
Am,stal
VIU, ¡borrl. Jaume
MalaJ ó
VILA Sal.. SatvadOlManre!la
VILAOOT Sena, L1ul.
Barclnona
VILAGELlU CeIi.llo.. Jo.89 M
Espanyol
VILARDEBO Mlcala/an • • Joup
Aleneu Cultural HOrlene
VILLAR. Ed ....rd
Mat;,¡r ó
VINALS Riola. Jaume
Congrés
VIVAS Font. Francl-Se
Barcelona
VIVES Bell.,.,.. Tom4ra
UG A.
VIVES Cab.u, Jotdl
Tres Peons

2150
2.095

2.050 MC
2.115
2.355
2215
2.100
2.035

2.115
2.015
2115
2.040
2305
20fi0 MC
2.000

2090
2.050
2045
2045

x
X"'LABARDER Cou, Eudlld
Barcelona

LL1STA DE JUGADORS
AMB AVALUAC1Ò 2000

2.130

ABEYA 8 . . .1•• VIc .... (V,c)
AMAT Tlt'Netla. Albert (UGA)
...RIAS V/ItIIII<:o. Josep ¡A ..n.u Barcelont51
"'RISTEGUI. Joan Car1.. (I/ulca)
"'UTS ClrI'I9fOdon. Fetlp (UG A)
BAS Ra.MlIO . J04IIp M (Ba rclllonl) (MC)
8EJAR (lI eul. )
8ELLfS Buit., Josep (L'Hospltalell
8ERNABf: Monl.aguoo. FratK:HC ¡ONCE)
80RREU Com_ Miquel (Vlla·seca Selou)
CAlOUCH s.g...r.. JNQu1m (COflg"')
C"'LVO P_IOf. Enric (L·Hosp'IIJ.1)
CAMELL SIIdvmI. Jo." (Vendrell]
CAMPMANy ....... Jo... ¡Olesa,
CANaA G ........nu, T..... ¡Congr.t)
CANOVAS Un",N...:J,
(La ColmenarEt AU$(: - )
C"'RLOS 8~a, Alt'*' (Palafrugetl)
CAS ...LS Fr.tara. Miquel ¡UCA1
CASELLAS Bol., Josep ¡Eap.nyol)
CHERT'" Cioa. P... (LI..datoll·Ruy LOpel ) ( MC)
CIFUENTES 8 ...lIIch. M..... ( T.rrag.onl'
CO MELLAS C..bUva., Franc_ (Manresa1
CORNUDELLA Felip. Josep (B.rclllona )
CORTINA Piltra. J_ (Es.plll~ol)
DUCH Manalon, Josep M (CI/d. nyola)
DURAN lIonet. Joarr ¡Centra MOfal G'"")
FABRt ....an • • !rI¡qull (Centelles)
FREIXAS 8oech. JOMP (C.t.lOn,a1
GARCERAN LO.Eano. Francesc
r......,eu C<JUural Hortenc1
GENSAN .... J. ILlllda)
GOHZALEZ Gulll_ FrlllClo8C ¡COInell. )
GURRERA Aguada. X..... (Vuldr)
LAVILLA GM, Gf99or\ ¡Cat.lOr"a)
LAJOLA lIarrionu ...... X... 1er IL Hoap,ta18l)
LO PEZ Mor_, J.. rl-I Er\rlc ¡C",,\el lel)
MARTlNU LOpez, Jo.ep M IElp.n~0I1
MIQUEL J-.guIbettla. F (Bafc'non a¡
MIQUEL RodrlouN. Fra-nc..c (Safcalon. )
NAVARRO Nog..... Jo... ¡8arclllonal
NOIIU Go<uoIII.I. . Anlcel ( Al en.u B.re"o...6.)
OllVERAS Simó. Joan ¡SanI Perel
P"'SCAL T r _... Francesc ¡Sent JoHo I
PRADES F.... M . Fr_..c 18l/celon'l
PftEOAJAS btapa, M.......
¡"leneU B8Icelon")
RIU Roca., "'ntonl ¡UG ... )
ROCA CodIna. JoIep (V1c1
ROCH s.ancha~. Ricard ¡Club de 7 a 111
ROMEU Pen>ll... P... ("''''' ' Sanl bo,oII1
ROSELL PlqU8f. Jowp (Ja~.)
ROSELLO . J0H9 M. (B.lIoullI)
ROYO SoM. Agu.t! IAmpo,II)
RUIZ Planll. "'dellto (Am'SI.1)
S....NCHEZ P_. Josep
l la Colmen. r EI Ruac")
SERIOL lI"celO. Joequlm ¡Sant Jos.p)
SERRA VIII/O. "'~II (la LJII)
TA.FAlLA a ..... Ano-! (Torta.. )
TA.RDIO Fr.... EmlN ¡UOM
TORR ...LII '" OE O.... M...S. 5Il0l.11* ¡B.rcelon.)
V"'LLS Solt. Josep ¡Rublnenca)
VALLS Tona. MwtI ( MaI8l0)
VILA Corts. AntonI (Reus Oel!Ortlu)

2245 MC
2. 1&5

""

2.070

2.105

SEGUIMENT DE NORMES PER A L'ADOU1 S1C IO DEL TITOL
DE MESTRE CATALA DE LA F.C. E, PER LA TEMPORADA
1979/ 80,
Adquireixen el titol
Collada (V ulcà ), J. L. Fernàndez (U G A.) Gonzalez Maza
(OIOI), Padrós (Foment Martinen c) I Vehi Barclnona) .
Obtenen dues Normes
Pomés (Terrassa) I Sirvent (Barclnona).

2075

UaA
TEB"'R Mertlnez. Josa;t
Call1lOnla
TEJERO GI/d•• Jo.dl
Conglés
TEJERO ROJa, FermI
SEAT
TEMI¡:;¡O Cere~o, Mlq .... 1
Barcelona
TERREU Se"., FranClIC
Valls
TO FIguer.., Jordi
U.G A
TOLEDANO Luna, Pere
La Prrnclpal
TOMAS Bat.t. JQoIIn
La Prrnclpal
TORRESCASANA San lacrau. Joaq ...im
Cata lOn,a
TOSAN PEREYRA. Felip
9arcmona

2150

2140

R
R... MIREZ López. "'ntonl
Congrés
RA MIREZ LÓptlz. Jos&p
COllgrés
R"'MOS MOI'iI. Jos.p U .
Dr Paseual
RAURELL BernMlH. Jaclnl
Vic
REU,PilO S.crl.,.n, VIcenç

TRAVESSET BlII'ba, Joaquim
Sal\l Alldr6IJ
TRIAS Fern.ndu, Ramon
Llelda,lII· Ruy lópez
TUBILLA M .... lnu. A ...refl
Tarragon a

2075

2.020

o
OUER ... LTO Roger, E.le·",
Jake

a

2200 MC

GUI~olenc

PINEDA Riba , Jonp
Igualada
PIQUERES PI.. Enr1e
Foment Mallmenc
PISA Ferrer. Josep I
Vulca
PLANAS Ferret, ROMnd
Vulca
PLANELL Torra.. Joa.p
Igualada
POLO Upl ... Dom"'ltC
L' Hospl talet
POMAR S"ama~ •• Artur
U A.
POMII!.S M.rUI. Joa...
Terri na
PONCE Garcia, Joan
Jakl
PONCE Sal.. L1or.nç
Barcelona
paYATO Sala, Albert
Olot
PRADA Btn;ot.a, Francl-Se X.
Espanyol
PRADOS ~onl, Uuls
Aleneu Colom
PRAT Ferrer, Dlonla
U.G.A.
PRAT Rabell . L1uls
Sant JordI
PUCHE Vllla, Andreu
SanI Josep
PUIG Nadal. Frane.sc
Tetrassa
PUIG Pulldo, P.r.
Espanyol
PVIGDOLLERS Olm, Josep

ROCA
L1arda
ROCA Anglada . Jo.ep
Malaró
RODON Btrrulll, Joa~ M.
T."agona
RODRIGUEZ Beceno. Mlq.....
VIIalranca
RODRIGUEZ V"gas. O'H'"
Vulc/l
RQMERO OUlfol. Adoll
UlIOaall1·Ruy López
ROS NI'IIIrro, Jos~
TarragOna
ROS ICH V.II ... Alb&d
U A.
ROSSELL BI.uqutl. Albert
Foment Marll"enc

2.060
2.110
2.U5 MC
2.135
2055
2115
2.055
2045
2095
2220

Obtenen una Norma
Boix (Sant Josep) . S. Fernandez (Espanyol). Juanpera (Olesa) . Marc6 (Congrés) , Moyano (Vulcà). Plsa( Vulca) I Vila geliu (Espanyol) .
Torneigs homologats
Final del Campionat IndiVIdual Absolut de Catalunya.
Semifinals del Camplonal IndiVidual Absolut de Catalunya
Campionat de Preferent del Camp ionat IndiVid ual de Ca·
talunya.
Finals de Preferent de les RegIons EscaqUIstes
Torneig Sistema Olafsson.
Torneig " Vila de Castelldefels" .
Matll -Torneig Internacional del C. E Vulca

ORDRE DE GRADACIONS A PARTIR DE 2.200 PUNTS
N.'

' ·2
3
4
5·6
7
8
9-10
11·12
13- '4
15-16

17
18- 19

20
21 -22

23
20
25·26
27-30

31 -32

Punts

2455
2435
2425
2415
2410

2390
2375
2370
2365

JUGADOR

Titol

GMI
Bellon
GMI
Pomar
MN
Martln
Femindez Garc ia MC
Mateu
MC
MI
Med ina
MN
Pablo Marl
MC
Pujol
MI
Castro
MN
Serra
Garriga Nualart
MC
Rodrl guez Vargas GMI
Oc hoa-EchagUen
MF

Pomés
2355 Nlelo
Vehl
2350 Nb"a
2340 Ayza
Parés
2335 PadrÓs
231 5 Borrell
Sanz
2305 Vll agellu
2300 Mora
2295 Bordell
Gonzàlez Mau
2290 Garcia Orlis
Llaverl as
Palau
Sirvenl
2280 Bu xad é
Slmon

MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MN
MN
MN
MC
MN

MC
MC

Club

Part

Ordre

Compl.

9/ '979

Vul cè

17

U.G.A.

'0
34
20
20
'9
'0
20
25
9
5
27
'9
40
21
52
30
28
11
43
8
20
3
11
3'
40

Vulca

U.G.A.
Terrassa
0101
U.G.A.
Vulcè

OIoI
U.G.A.
8arClnona
Vulcà
U.GA.
Terrassa
Vulcà
Barclnona
Jake
Vulc à
BarClnona
Foment M
Congrés
Otot
EspanYOl
Terrassa
Espanyat
OIOI
Espanyol
Vilanova
Foment M
BarClnon a
U.GA
Terrassa

11

37
19
29
19

I
3
13-14

10-"
2
5
20
4
6·7
9

N.'

33
34-35

2275
2270

36
37
38-39

2265
2260
2255

40
41 -43

2250
2245

44-48

6·7
17-19

15-16
10-1 1
t7- 19
13- 14
32·33

09
50
51 -53

17-19
54-55
27·28
21·26
21·26
21·26
38·39
29-31

JUGADOR

Punts

56· 57
58-64

38·39
27 ·28

40
21 -26

2240

Titol

Pisa

Lladó
Moyano
Juanpera
Collada
Garcia Conesa
Gonzàlez Mestres
Pérez Garc i a
Anguera
Cordovl!

Sòria
Cuadr.s, Jordi

Miralles
Padreny
Piqueres
Puig Pulldo
2225 Coll Enrlquez
2220 Tosan
2215 Bautlsta
Prada
Velasco
2210 Pérez Gosa lbes
Planas
2205 Grau Brumos
Poyato Sal a
2200 Delgado
Descarrega
Gomé
Marcó
Monedero
Perdigó
Vidal

MN

MC
MC
MC
MN
MN
MC
MC

MN

Club

Part

Ordre

Compl.

9/ '979

Vulcè
Seat
Vulcè
Olesa
Vulcà

BarClnona
BarClnona
B arClnona
Barcinona
0101
Espanyol
Royal
Vu lcè
La lIra
Foment M.
Espenyot
Barclnona
Barclnona
Seat
Espanyol

U.GA
MN

Espanyol
Vilanova
Espanyol
Otot
Cornellà
Reus Dep.
Vilanovenc
Congrés
Prat Sub.
Barc inona
La Ura

29
11
30
29
38
22
5
17
20
7

32·33
48 ·50
2'·26
29-31

42
15 -16
48-50

11

4'

6
27
30
20
10
9
20

46-4 7

'2
36-37

35
36·37
55·57
29-31
44-45
48-50
46· 47

11

19
7
7
'2
15
9
10

55-57

23
24
9
19

43
51 -54

11

ULTIMA HORA- - - - - - - - - - - - - - - - .
XXIV CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE CLUB
Santander, 19 a 27 setembre 1980

PER FI EL e.E. VULCÀ CAMPiÓ D'ESPANYA!
ABSOLUT DOMINI DELS EQUIPS CATALANS
PR IMERA D IVISIÓ

SEGONA DIVIS iÓ

20n.

VULCA (Barcelona)
OLOT (Olot)

25 1 2
22 ,'2
'

ler.

CIRCULO MERCANTI L (San Sebastian)

22"2

3e r.
4rt .
Sé.

U.G.A. (Barcelona
TERRASSA (Terrassa)
GAMBIT (Val éncia)

21 '2
"

20n.

CIOA ( Las Palmas I

2'

20 " 2

3er.

M ICHE Ll N (Valladolid)

,B

4rt.

6é.

CIRCULO MERCANTIL (Sevilla)

'9

7è.
Bè.

BARCINONA ( Barcelona)

17

PEÑA REY AROIO (Bilbao)

'3

7e.

(Barcelona)
SEAT (Barcelona)
PEI'IA OROMANA (Sevilla)
ESTUDIANTES (Madrid)

CAJA AHORROS ( Màlaga)

11 1'2

Bé.

LA PAZ (Tenenle)

ge.

BRAILLE (Santander)

1 er .

9 é.
, Oé

JERSA (Alacant)

20

9 ',

Sé.
6é.

ESPANYOL

SETEMBRE 1980¡ BUTLLETI O·ESCACS

17 112
17 1"2

'4
'4
11 1'2
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ASSEMBLEA EXTRAORDINARIA
DE CLUBS
•

de la FEDERACI6cATALANA D'ESCACS

Foment Martinenc, de Barcelona, a 15 de juny de 1980
Relaciò d'assistents:
FEDERATIUS : Srs. Joan Segura (President), Ramon Casanovas (Tresorer), Gregori Garcia i Conesa (Vocal), Francesc Llanes (Vocal), Jaume Palau (Director General de l'Institut d'Escacs de
Catalunya), Jordi Puig (Director del -Butlletí d'Escacs-l, Antoni
Ruiz (Vocal), Lluís Siñol (Vocal) i Joan Torquet (Secretari General).
CLUBS : Barcelona, Barcinona, Calella , Cambrils, Catalònia, Centelles , Congrés, Espanyol, Esplugues de Llobregat, Foment Martinenc, Hortenc, Joventut de Mol ins de Rei, La lira, Lleida, La
Salle/Horta, Sant Josep, SEAT, Prado Suburenc, Terrassa, Tres
Peons, U.G.A. i Vulcà .

Aquesta Assemblea Extraordinària fou convocada per a la
discussió i possible aprovació
dels nous estatuts de la Federació Catalana d'Escacs a partir
del Projecte d'Estatuts preparat
per la Comissió d'Estatuts.
S'inicia la sesslo en segona
convocatòria a 214 d'onze del
mati.
La Mesa esta composta per:
Sr. Joan Segura i Vila, President
de la Federació Catalana d'Escacs; Sr. Jordi Puig i Laborda,
President de la Comissió d'Estatuts de la F,C.E.; Sr. Jaume Palau i Albet, Moderador que ja
ho fou de la Comissió d'Estatuts; i Sr. Josep Garcia i Riera ,
que actua de Secretari de /' Assemblea i que ja ho fou també
de la Comissió d'Estatuts .
El Pres ident de la F.C.E . Sr. Joan Segura obre la sessió i dóna la benvinguda a tots els presents. A continuació
cedeix la paraula al Sr. Jordi Pu ig per
la seva qualitat de Pres ident de la Comissió d'Estatuts.
El Sr. Puig fa esment de la transcen dència de l'acte en quant significa treure'ns del damunt els estatuts que ens
foren Imposats en 1959, que han estat
vigents fins aquest moment però Que

han quedat superats a tots nivells i ja
no són d'aplicació.

Es refere ix a la necesSItat que la

F.C.E. es reguli per criteris que surtin
de l'Assemblea de Clubs , en un movIment de baix a dalt, que és el proces
autènticament democràtic.
Fa referència també que amb els dos
pedodes de consulta que s'han concedit (del 8 de gener al 8 de febrer. la
primera vegada, i del 26 de març al
25 d 'abril , la segona) s'ha de consIderar que hi ha participat tothom ca l
tots els clubs foren cridats a consulta .
L'avantprojecte d 'estatuts preparat per
la Comissió Redactora fou finalment
discutit per la Comissió d'Estatuts en
les sess ions del 10, 11 i 14 de maig
junt amb les 97 esmenes rebudes presentades per onze ponents , a partir de
les quals es va establir el Projecte d'Es·
tatuts que es porta a l'Assemblea.
Remarca que la Junta Direct iva de
la f ,C .E., membre nat de la ComiSSió
d'Estatuts, ha assumit el Projecte d·Es·
tatuts, excepció feta d'una DisposiCió
Transitòria, la cinquena, que es rebut ja
I que serà posada a discussió,

Fa saber que per tractar· se d 'una
normativa de govern de règim mtern,
i per la salvetat de l'Article 1.3 respec·
te a disposicions oficials de la Gene·
ralitat de Catalunya i de l'AdministraCiÓ Esportiva de l'Estat Espanyol, estem en condicions de concedir-nos uns
nous estat uts que poden ésser vigents
a partir de la seva aprovació per l'Assemblea.
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A continuació cedeix la paraula al Sr.
Jaume Palau , perquè en la seva condició de Moderador, comenci el debat
de les esmenes alternatives .
El Sr. Palau dóna a conèixe r els
mecanismes de treball per a l'Assemblea I que ja regeixen d' ençà de les
reun ions de la Comissió d'Estatuts.
El representant de La Salle/ Horta, Sr.
Talens, demana la paraula i vol que
consti en acta la seva queixa contra
els clubs que no han assistit a l'Assemblea per a donar un més gran suport a
aquest acte.
D'entrada s'aprova una correcció d 'estil de l'Art. 2.8 c). que ja havia remarcat el Sr, PUIg en la seva Intervenció
prevla.
El Sr. Jaume M ora, del Terrassa , recorda que ja en la Comissió d'Estatuts
s'havia quedat d'incloure un glossan
definiton dels principals conceptes i
subjectes que es contemplen en els
estatuts , i que no s'han tmgut en compte en la redacció del Projecte d'Estatuts . El Sr. Palau manifesta. I el Sr.
Mora acce pta , que s'inclogui al final del
redactat principal i partl nt de les de finiCIons estatutàries a fi d'ajudar a la
mterpretacló del con tmg ut dels estatuts.
El Sr. Tarquet demana la paraula per
a fer aVinent que voldria aportar noves
esmenes . AIXÒ dóna peu a un ampli debat on es planteja l'acceptació de l'actual Projecte per part de l'A ssemblea,
o bé es torna a arrencar de l'Avantprojecte i aleshores es reprèn la dis·
cussió de totes les esmenes que es
vulguin presenta r de nou a l'objecte de
no fer discriminacions.
Com que aquesta darrera possibilitat
significaria obrir un nou període i con·
vocar una Assemblea Extraordinària no·
més per aquest fi, la qual cosa es con·
sidera una repeti ció del treball rea lit·
zat en el qual ja va interven ir el prop i
Sr. Torquet , treball que no és miSSIÓ
de l'actual Assemblea, finalment aquesta acorda acceptar el Projecte d'Est atuts presentat i no admetre esmenes
· In voce. _
A cont inuació s'entra en el debat de
l'artIcle 2.1 b), que conté dues alterna tives. Durant el seu debat també es
planteja el contingut de l'Art. 2·6. Posat a votació el primer dels esmentats
articles. que és la base de discussiÓ,

es rebutgen les dues opcions alternatIves t part del redactat originaL
El redactat aprovat diu: -Els jugadors d'escacs que gaude ixin de llicència federat iva a favor de la F.C.E.
Aquesta llicè ncia serà tram itada a través d'un club federat- o
Es passa a l'Article 5.4 a) . Després
d'un breu debat s'a prova l'opc ió alternativa.
S'entra en el debat de la D isposició
TranSi tòria 5.° que, per desa cord de
les persones al.l udides, Srs. Segura i
Torquet, és refusat en la seva redacció Inicial.
El Sr. Palau fa una expos ició de
l'e spen t I la forma de la seva inclusIó
en el Projecte, però l'Assemblea creu
que un acord sobre aquest tema ha
d'ésser es tablert al marge del s estatuts, recollit només en l'acta de l'Assemblea.
El Sr. Segura manifesta la seva disconformitat i la basa en el fet que ha via estat elegit President de la F.C .E
per a un perlode encara no exhaunt.
A mes, no li sembla aVInent que se 11
ImpOSi n unes persones al marge de la
Junta Directiva que ell va escollir, com
seria en el cas que es formes la Comiss ió Gestora que es proposava . Planteja que, o bé acaba el mandat per al
qua l fou elegit o bé es vagi a noves
eleccions presidencials.
Diverses Intervencions d'assembleis·
tes remarquen la necessitat Que dlmi·
telxl prèviament la Junta D irectiva i que
després es vagi a noves eleCCIons, ja
que amb la nova dispOSICiÓ estatutarla
s'obre una nova etapa: es conside ra
que, per a cobrir el pedode de tranSI ció, cal nome nar una ComiSSió Gestora
en aquest cas
El Sr. Torquet no creu Imprescindible
la dimiSSió de la Junta Directiva perquè considera que els nous estatuts
poden ser portats a la pràct ica pel mate ix equip actual. Demana un vot de
co nfiança per a continua r fins acabar
el mandat per al qual fou elegit el Sr.
Segura.
Davant d'això el Sr. Palau posa el
cà rrec a disposiCió de l'Assemblea . El
mate ix fan al tres membres de la Junta
Directiva, I, finalment, el Sr. Segu ra admet que es tota la Junta Direct iva la que
posa els seus càrrecs a disposició de
l'Assemblea .
Després d'a questa actitud es decideix posar a votaci6 la conti nuació de
l'actual Pres ident amb el compromis
d'a daptar la seva actuacl6 a la norma tiva dels nous estatuts, o anar a noves
eleccions presidencials.
La votació dóna onze (11) vots a favor de la primera moció, és a dir, de
la continuació del Sr, Joan Segu ra com
a Pres iden t de la Federa ció Catalana
d'Escacs, deu (10) vots en contra j una
(1)

abstenció.

Finalment, per aclamació, a les 14
hores I un minut, s'aproven solemnement

ESTATUTS
DE LA
FEDERACiÓ CATALANA D ' ESCACS
PREÀMBUL
En el moment en què el poble de Catalunya recupera les seves
llibertats democràtiques, tots els seus estaments vénen obligats a
solidaritzar-se amb l'expressió d'aquesta voluntat popular i adequar
llurs normes de conducta a les condicions que en resulten .
La Federació Catalana d'Escacs sent, en aquests moments, la necessitat de posar al dia les seves normes institucionals i els seus instruments de govern per a millor acomplir la missió que li és pròpia .
El present Estatut constitueix una nova ordenació dels escacs catalans amb l'objectiu d'engrandir la familia escaquista catalana i donar-li elements que permetin un desenvolupament racional de la seva
capacitat d'actuació .
L'abast d'aquest Estatut obre la via de superació d'una etapa als
nostres escacs en un clima de democràtica convivència, a la qual es
sotmet la Federació Catalana d'Escacs , alhora que es ratifica en la
fita de la reconstrucció nacional de Catalunya que a tots ens afecta .
La Federació Catalana d'Escacs , com tots els altres organismes
representatius del pais, té el deure de fer-se ressò d'aquesta necessitat i ha de contribuir amb el seu quefer a la tasca col·lectiva que ens
pertoca en el moment històric que vivim.
Aquest Estatut conté els plantejaments dinàmics i actuals que calen
per a bastir una gran Federació Catalana d'Escacs que atregui l'interès de tots els escaquistes que fiten lluny, els quals tindran l'oportunitat de trobar el lloc més adient en aquesta normativa per a participar activament en la responsabilitat que ens emmena a tots .
La base de la Federació Catalana d'Escacs ha estat, de sempre,
els clubs que té afiliats, els quals la varen fundar , i són encara el seu
principal suport. A ells es deu el seu funcionament i l'esplendor que
han adquirit els escacs catalans des del primer moment.
Cal, per tant , potenciar la funció dels clubs sense, però, oblidar
altres estaments dels escacs catalans que han de contribuir també
amb el seu treball i la seva iniciativa a l'eixamplament que proposa la
normativa que segueix.

els estatuts de la Federac ió Cata la na
d'Escacs.

Barcelona (Catalunya). 15 Ju ny 1980

El President Sr. Joan Segura dóna
oficialment per aprovats els nous estatuts, agraeix a tothom la seva coUaboració ¡ fa esment de la importància
que aquest moment té per al futur dels
escacs catalans.
El Sr. Jordi Pu ig crida a la partici pació de tothom ara que tenim rei na
que ca l, que obre un nou període a
la vida de la Federació Catalana d'Escacs i, per tant, requereix un nou estil,
un estil mes responsable que ens afec ta a tots . Per això són un estatuts democràtics, els primers en molt d'anys
després dels estroncats aprovats en
1932.
Es criden visques a la Federació Ca talana d'Escacs i a Catalunya , i es
c lou l'acte a un quart de tres de la
tarda .

JOSEP GAR CIA I RIERA
Secretari de Assemblea

r

Vist-i -Plau
JORDI PUIG i LABOROA
President de fa Comissió d'Estatuts

JOAN SEGURA i VILA
President de la Federació Catalana
d'Escacs
P.S. - Posteriorment, el Sr. Jaume Mora renunc ia a afegir-hi el glossari
substituint-lo per unes crides referides als art icles que esmenten la
condició que encara no havia estat
definida en el moment de formula r-l a,
crides que fac ilita i s'incorporen al
text definitiu juntament amb l'índex
tematic.
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vida federativa
Extracte dels principals acords presos pel Consell Directiu
de la Federació Catalana d'Escacs a les seves reunions periòdiques
Fun dada l'any 1925

26 juny 1980
Assistents: Srs. Segura, Ruiz, Palau, Puig,
Marchador, Garcia Conesa, Campos , Casanovas
i Torquet.
Secretaria informa que s'ha rebut una carta de la
U.G.A . inte ressant-se per a participar en el
Campionat d 'Europa per Equips de Club en la
seva condició de campions d'Espanya . Sembla
ésser que la FEDA no ha inscrit cap club a
l' esmentat campionat enguany.
Es comenta la inscripció a la III Festa Catalana
que , si bé escassa a Barcelona capital , ha
resultat inexistent en les comarques gironines, la
qual cosa és de doldre .
Es fa saber que la Diputació de Barcelona acaba
d'abonar la quantitat de 36.000 ptes . de la
11 Festa Catalana de l'any passat aixi com les
500.000 ptes . a distribuir per a l'adquisició de
material didàctic, segons es va fer saber en la
reunió del dia 15 de maig .
S'acorda convocar la Comissió Econòmica per al
proper di a 1er. de juliol per a tractar del preu de
les llicències per a la propera temporada .
Degut al campionat d'Espanya que s'ha de jugar
a Alcoi s 'ajornen les dues últimes rondes del
campionat de Catalunya, que es jugaran els dies
16 i 20 de juliol.
S'acorda que mentre no es posi definitivament en
marxa la creació de la Junta Directiva i Consell
Executiu que figuren en els nous estatuts es
segueixi com en l'anterior temporada en quant a
l'organització de proves oficials.
3 juliol
Assistents : Srs. Segura, Puig , Casanovas , Ruiz,
Marchador, Llanes i Torquet.
El Sr. Joa n Segura info rma de la reunió celebrada
el dia 30 de juny de presidents de Federacions
Cata lanes a la Gene ralitat de Catalunya amb la
presidència del Mo lt Honorable Sr. Jordi Pujol.
Havent-se rebut un escrit de la FEDA relatiu a la
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vigència de la llicència feder ativa del j ugador
Mario Gómez , és criteri dels Srs . Seç¡ura i
Torquet que aquest afer sigui reconsiderat per la
FEDA .
A proposta de la Comissió Econòmica, el Consell
Directiu acorda fixar les següents condicions per
a la trami tació de llicències federati ves per a la
temporada 1980/81 : qualsevol categoria en
jugadors més grans de 16 anys, 350 ptes . a l'any.
Els menors de 16 anys abonaran 100 ptes. A més,
totes les llicències tindran un increment de 100
pessetes, 50 per a la Mutualidad General Deportiva ,
i 50 d'ajuda al . Butlleti d'Escacs. :
S'aprova el calendari esportiu per a la temporada
1980/81 proposat per la Comi ssió Esporti va.
10 juliol
Assistents : Srs . Segura , Creixell , Puig ,
Casanovas, Ruiz, Garcia Conesa i Torquet.
S'acusa rebut d'una circular de la FEDA
trametent una circular del Consejo Superior de
Deportes en relació a la normativa que es
proposa per a la redacció d'estatuts de les
associacions esportives . Aque st Consell
Directiu estima que l'esmentat esborrany no
s'aj usta a les necessitats dels clubs d'escacs i
que el mateix C .S.D. és conscient del possible
desajustament quan fa referència a que •... las
instrucciones que se adjuntan tienen un valor
meramente indicativo ... • .
El Sr. Puig demana que abans de passar al llibre
d'actes els acords i comenta ris de les reunions
fede ratives s'envii un esborrany a cada membre
del Consell DirectiU . La seva proposta és
rebutjada, perquè Secretaria té massa feina . El
Sr .Torquet aprofita per reclamar es nomeni el
Sots-Secretari .
En presència dels assistents el President
Sr. Joan Segura i el Secretari Sr. Joan Torquet,
firmen la redacció fina l dels nous estatuts de la
F.C.E. els qu als, juntament amb l'esc rit
co rresponent, seran tramesos a la Generalitat de
Cata lunya i a la FEDA.

17 juliol

Assistents: Srs . Segura , Puig , Ruiz. Casanovas
i Torquet.
S'acorda fer constar en acta la felicitació d'aquest
Consell Directiu al Sr. Ricard Lega, President de
la Regió Escaquista de Lleida d'aquesta F.C.E .:
Sr. Antoni Siurana, Batlle de Lleida; i Gerència
de l'Hotel Ilerda, per la seva col·laboració i èxit
en la celebració de la III Festa Catalana .
A proposta del Grup de Monitors de Barcelona
s'acorda preparar una reunió entre els Srs. Josep
M .o Vilageliu, Director de l'esmentat Grup ,
Sr. Jaume Palau , Director General de l'I EC., i el
Sr. Joaquim Creixell, Director del Departament
Escolar de la F.C.E. , encarregant-se d'aquesta
gestió el Sr, Ruiz.
En referència a possibles escrits amb prec de
publicació en el -Butlleti d'Escacs> que es posi
en entredi t l'actua ció de la F.C.E . o qualsevol
membre d'ella , haurà d'ésser examinat pel Consell
Directiu abans de publicar-se . El Director del
-Butlleti d'Escacs > Sr. Jordi Puig fa saber que
tots els escrits que es publiquen són prèviament
tramesos al President Sr. Joan Segura per al seu
coneixement, pràctica regularitzada des del
primer número, i que s'ha de considerar
suficient.
S'aproven les propostes presentades per la
Comissió Esportiva referents a les reglamentacions
dels campionats per equips de Catalunya
Obert de Barcelona.
S'aproven també els drets d'inscripció al
Campionat de Catalunya per Equips, que queden
establerts de la següent manera : 1.0 Divisió ,
1.200 pessetes; 2.0 Divisió, 1.000; 1.0 categoria ,
900; 2.0, 800 ; 3.0, 700; i grups de classificació a
3.0 categoria , 500 pessetes.
Els drets per a participar en el Campionat Obert
de Barcelona han quedat establerts aixi : Prefere nt s.
600 pessetes ; 1.0 categoria , 450; 2.0, 400 ; 3.0 , 350.
En relació a aquest campionat s'acorden
augmentar els premis, que seran : Preferent, 1er.
15.000 pessetes; 20n., 12.000; 3er., 9.000 ; 4rt.,
7.000 ; 5è " 5.000 ; i 6è " 3.000 pessetes . En total ,
51.000 pessetes .

31 juliol

Assistents: Srs . Segura, Creixell , Gil , Palau ,
Puig, Casanovas, Garcia Conesa i Torquet .
S'acorda fer constar en acta la felicitació al
Sr, Juan Antonio Samaranch pel seu nomenament
com a President del Comitè Olimpic Internacional.
El Consell Directiu no creu oportú celebrar
encara la reunió demanada pel Grup de Monitors
de Barcelona que s'esmentava en la reunió
anterior, mentre es considera preferible convocar
una reunió de tots els monitors titulats per al
proper 5 de setembre .
Davant dels dubtes que es produeixen en certes

ocasions, s'acorda que el titol de Mestre Català
que s'obté mitjançant normes internacionals, no
es lliurarà fins que hi hagi documentació fefaent
d'haver-se obtingut les esmentades normes.
Pel que fa a la petició d'avaluació de torneigs
s'acorda desestimar qualsevol petició sinó ha
estat sol ·licitada amb la reglamentària antelació.
Per part dels Srs. Segura i Creixell s'informa al
Consell del projecte de celebrar a Barcelona el
matx final de candidats per al campionat del món,
per la qual cosa s'estan fent gestions prop de la
Generalitat de Catalunya.
El Sr. Puig , com a Director Tècni c de l'I EC , fa
saber que el torneig d'avaluació internacional que
està previst organitzar per aquesta entitat, es
farà entre els mesos de novembre i desembre.
Aixi mateix el Sr. Pu ig comunica que l'IEC. està
preparant la celebració d'un matx a dues partides
entre les seleccions nacionals de Romania i
Catalunya, a 10 taulers, que es jugaria els dies
13 i 14 de setembre a Platja d'Aro, on se'n faria
càrrec el Foment de Turi sme i l'Ajuntament local.
El Sr. Puig presenta una carta signada pel Sr.
Lluis Arcon , President del Club d'lOchecs Le Roi
Blanc Peugeot, de Montbéliard (França) , que
proposa la participació de l'equip nacional de
Catalunya en el Festival que tindrà lloc el maig
de l'any vinent. En principi s'accepta la proposta ,
El Sr. Puig fa lliurament als presents d'un
exemplar dels estatuts de la F.C .E. que han estat
editats en format llibre de butxa ca, els quals
seran enviats a partir de l'endemà a tets els clubs
afiliats a la F.C.E., a les altres Federacions
Catalanes dels diferents esports i als mitjans de
comunicació de masses de Catalunya.

4 setembre

Assistents: Srs. Gil, Ruiz, Palau , Garriga, Puig ,
Siñol, Casanovas i Torque!.
El Sr. Torquet fa saber que els Srs . Segura i
Creixell és probable no assisteixin a aquesta
reunió per trobar-se a la Generalitat de
Catalunya fent diligències de cara a l'organització
del matx final de candidats .
Es fa saber que el President de la FEDA ens ha
comunicat que ha cursat al ConseJo Superior de
Deportes els nous estatuts de la F.C.E .
Alhora es fa saber que la FEDA anuncia la
celebració del Ple de Federacions a Madrid els
dies 11 i 12 d'octubre. S'acorda no eleva r cap
proposta i estar a l'expectati va dels debats de les
que presentin les altres federacions .
Secretaria informa del bon desenvolupament dels
campionats d'Espanya juvenil (final) i absolut
(semifinal) a Badalona i Lleida, respectivament.
Degut a dificultats sorgides per enguany, el Sr.
Puig fa saber que el torneig internacional femeni
que pretenia organitzar Platja d'Aro ha estat
traspassat a l'Hotel Cala Galdana, de Menorca ,
sota la seva pròpia direcció . Es jugarà del 28
d'octubre al 9 de novembre amb 10 participants ,
4 estrangeres i 6 espanyoles, entre les quals està
prevista la intervenció de Pe pita Ferrer i
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Conxi ta Canela, de la nostra Federació .
Es confirma l'acceptació a prendre part en el
Festival del Club d'tchecs Le Roi Blanc-Peugeot.
de Montbéliard (França) , els dies 16 i 17 de maig
de 1981 arran d' haver rebut la invitació oficial en
data del 28 d'agost. La participació es farà amb
l'equip nacional de Catalunya.
El Sr. Segura fa saber que el 13 d'agost el Sr:
Arcon, President de l'esmentat club francès, va
ésser a Barcelona i van estar dinant plegats
amb el Sr. Puig, introductor del Sr. Arcon.
Posteriorment el Sr. Arcon va visitar l'estatge de
la F.C .E. En la visita se li va fer saber l'acord
del Consell Executiu del 31 de juliol en el sentit
d'acceptar de prendre part en el Festival del mes
de maig de l'any vinent.
D' altra banda el Sr. Puig informa que, degut al
retard en l'arribada dels jugadors romanesos a
Màlaga , on han de jugar d'antuvi , el matx
Roman ia-Catalunya s'ha de traslladar als dies 16
i 17 de setembre. D'uns di es ençà s'està fent la
convocatòria dels jugadors que han d'integrar la
nostra formació.
El Sr. Torquet fa saber que els deutes dels clubs
s'han rebaixat en un 60 % de la xifra indicada en
l'Assemblea General Ordinària . Però encara
queden en descobert alguns clubs com Ruy López ,
Vic, SAFA i El Carmel, que no han retirat les
llicències de la temporada 1979j80.
Essent actualment de Ptes . 750,- el preu de la
subscripció al -Butlletí d'Escacs>, d'acord amb el
que s'establi a l'Assemblea del 1977, la quota que
han de satisfer els clubs per la seva subscripció
és l'esmentada quantitat.
S'acusa rebut d'un escrit que lliura el Sr. Palau
com a Director General de l'I.E.C. en el sentit
d' haver complert amb el manament de l'Assemb lea
de form ar una Comissió Esportiva, que la ~ròpi a
Assemblea , en la seva segona sess ió aprovà , i
que, per tant, a la vista del que estableixen els
nous estatuts, l'esmentada Comissió Esportiva ha
de quedar totalment desvinculada de l'I.E.C . i
sota la total responsabilitat i disciplina de la
Junta Directiva de la F.C.E.
El Sr. Puig man ifesta que en ús de les seves
atribucions com a coordinador de la Comissió
Esportiva havia convocat les persones
corresponents de les Zones VI (Girona),
VII (Lleida) i VIII (Tarragona), d'acord amb els
Presidents de les respectives Regions
Escaquistes i amb la col ·laboració de membres
d'altres zones .
Manifesta que el 9 d'agost estava previst
realitzar-la a Lleida , segons s'havia acordat amb
els Srs . Le¡¡a i Padulles en acabar la III Festa
Catalana celebrada a Lleida , però fou ajornada
fins el 23 d'agost pel prop i Sr. Lega . Uns dies
abans d'aquesta darrera data, í en una conversa
telefònica amb el Sr. Lega per fixar la cita, fou
desautoritzat per raons purament administratives.
El Sr. Puig fa saber que, tot i desconvocada la
reunió , va anar igualment a Lleida el 23 d'agost
per a presenciar una ronda de la semifinal del
Campionat Absolut d'Espanya , però no va poder
entrevistar-se amb el Sr. Lega perquè no es va
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presentar a la sala de joc.
Davant d'això el Sr. Puig demana la conformitat
del Consell Directiu , que li concedeix, per a la
realització de les reunions del dia 6 a Girona i
el dia 10 a Reus.
15 setembre

Assistents: Srs . Segura , Puig , Siñol, Ruiz ,
Marchador, Casanovas, Garcia Conesa, Garriga
i Torquet.
El Sr. Segura fa saber que el Sr. Creixell ha
invitat el President de la FIDE Sr. Olafsson a
venir a Barcelona el 17 de setembre per visitar
el President de la General itat de Catalunya i
informar-lo de les condicions que calen per a
l'organització del matx de candidats que es
pretén.
S'ha rebut una sol· licitud de la Gran Penya , de
Vilanova i la Geltrú, per a organitzar la final del
Campionat Juvenil de Catalunya durant la
Setmana Santa de l'any vinent. En principi
s'accepta l'oferiment.
El Sr. Pui¡¡ dóna a conèixer l'arribada a Barcelona
en el dia d'avui de l'equip romanès , que s'ha
dirigit a Platja d'Aro . El Consell Directiu, a la
vista dels jugadors que han acceptat de
participar, estableix l'ordre en què s'ha de
presentar l'equip de Catalunya .
Un escrit del C . E. Vulcà demana la re consideració
de l'acord del Consell Execu tiu del 31 de ju liol en
el sentit d'haver comunicat a la F.C.E. -a tots els
efectes> la celebració del matx-torneig jugat el
passat mes de juliol en el seu estatqe social i,
per tant, consideren que l'esmentada expressió
era suficient per a considerar que aquella
competició devia ésser avaluada per la F.C .E.
El Consell Executiu accepta la recon sideració
sense que hagi de servir de precedent i es
ratifica en el sentit que l'avaluació s'ha de
demanar expressament en qualsevol cas.
S'acusa rebut d'un escrit del Cap de Monitors
Sr. Ruiz en el qual man ifesta que s' han creat
dues comissions : una de Barcelona i una altra de
Tarragona . S'acorda que les esmentades
Comissions presentin al Consell Executiu la
normativa de treball que proposin, la qual serà
objecte de col ·laboració per part d·aquest.
El Sr. Puig dóna a conèixer la celebració de les
reunions de la Comissió Esportiva a Girona el dia
6 i a Reus el dia 10, de la primera de les quals
lliura informe , i promet fer-ho tot seguit amb la
segona . A continuació demana al Consell
Executiu es pronunciï sobre si ha de continuar o
no la seva tasca de coordinador de la Comissió
Esportiva per anar tirant endavant les tasques
que corresponen . El Consell Executiu en ple
ratifica la comesa del Sr. Puig com a coordinador
de la Comissió Esportiva .
A continuació el Sr. Puig , fent ús de les seves
atribucions, reclama la celebració de la reunió
de la Zona VII , a Lleida . El Consell Executiu
acorda que aquesta reunió es celebri a la
segona meitat del mes d'octubre.
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