
ANY V - NÚMS. 25 i 26 - DESEMBRE 1980 
Preu: 300 Ptes. , 

PUBLICAC iÓ IN FOR MATIV A I TECNICA DE LA FEDERACió CATALANA D·ESCACS ( F.C d ·E ) 

PROVES OFICIALS DE CATALUNYA 
Matx amb 1.T. Bucarest 
V I Campionat Obert de Barcelona 

XXIV OLIMPíADA MASCU LINA 
IX OLIMPíADA FEMENINA 

CAMPIONATS D'ESPANYA 
Equips de Club (Santander) 
Femení (Reus) 

TORNEIGS DE : Alacant, Almeria, 
Cala Galdana, Calella, Can Picafort, 
Cienfuegos. «Costa Catalana», 
Manresa, Medina del Campo i «Vulcà» 

JAUME SUNYÉ : 
UN CATALÀ DEL BRASIL 

SECClÓ TEÒRICA 
Combinacions de taules 
Atacs de mat en el final 

REGLAMENTACIONS 
Normativa de l'avaluació de la FCE. -
Càlcul de l'avaluació catalana. - Norma· 
tiva del títol de Mestre Català. - Regla
mentació del sistema suís de la FIDE. -
Nova classificació dels torneigs I normes 
per a títols de la FIDE. 

íNDEX DE MATÈRIES DE 1980 

Aquest número conté més 
de 170 partides 

Peces d'acer amb incrustacions d'argent I or produides a la Fàbrica 
d'Armes de Tuia (URSS) per Andre ian Sukhanov en 1782. 
Alçada del cavall: 5 cm. (Museu de fErmitage , Leningrad) 



Un segle 
d'experiència 
bancària 

"A Sabadell, el dia 31 de desembre 
,-----, de 1881, 127 ciutadans de diversa 

I 
-18 .. 8'-1 I activitat professional, fundaren 

. 1! _ _ !.L . el Banc de Sabadell. 
Avui, després d'un segle, 
més de 20.000 accionistes 
saben que el seu Banc és conegut 
i apreciat arreu pel seu bon servei" 

Bon Servei des de fa 100 anys 



BUTLLETí 
D'ESCACS 
Edita, 
FEDERACIO CATALANA D'ESCACS 
CI. Trafalgar, 3. Tel . (93) 3186542 
BARCELONA-lO 

Administració I Redacció: 
Ronda Sant Pere, 32, 1 er. H. 
Tel. (93) 3027169. Barcelona-lO. 

Director: 
JORDI PUIG I LABORDA 

Director Adjunt : 
JOAN MASIP I SALVANS 

Comitè de Redacció: 
Jordi Brillas, Joan Masip, Jaume Mora 
i Jordi Puig. 

Responsables : 
Codificació; Màxim Borrell ; llenguat
ge: Joan Jull Colaminas; Vida federa
tiva, Presidència de la F.C.d'E.; In
formació federativa, Secretaria de la 
F.C.d'E.; Pensament: Ramon Ibero; 
Problemes: Antoni F. Argüelles ; Pai
sos Catalans: Gerard Quevedo (Ciu
tadella) , J. Oneto (Eivissa) i Joan 8ar
ce Ió (Porreres): Institut d'Escacs de 
Catalunya: Jaume Palau i Josep Gar
cia I Riera; Verificació : Pere Casa
juana. 

Publicitat: 
PUBLlCITARIA CATALANA, S. A. 
CI. Ausiàs March, 92. esc. A. 
Tel. (93) 2269600. BARCELONA-13. 

PREU DE L'EXEMPLAR, 150 pIes. 
SUBSCRIPCIO ANYAL (6 números) , 
750 ptes . Estranger: 1.000 ptes. 

Els conceptes I opinions sostinguts 
als articles s ignats que apareixen B 

les planes del BUTLLETI D'ESCACS 
no representen . necessàriament , 1'0-
pmió er aquesta publicació ni de fa 
Federació Catalana d'Escacs. 

Imprimeix: SELEGRAM 
Pallars. 94-96. Tel. 3093408. 
BARCELONA- IB D.L. B.25.729-76. 

sumari 
ANY V - NÚMS. 25 i 26 - DESEMBRE 1980 - Preu: 300 Ptes. 

Una tasca : S'ha acomplert una etapa de consolidació " 5 
Semiótica y ajedrez, 2 Lenguajes codificados, por Ramón Ibero 6 
Les actuacions femenines considerades per la premsa forana, 

per Ri card Guinart 8 
El Club d'Escacs Vulcà. Neix una entitat essencialment gra-

cienca. . . 
L'equip nacional de Catalunya guanyà l'equip romanès del I.T. 

Bucarest per la minima. Totes les partides di sputades. 
VI Campionat Obert de Barcelona. Prada, com a campió d'hi

vern, a la finalissima de Catalunya . 
XXIV Campionat d'Espanya per Equips de Club : El C , E. Vu lcà, 

de Barcelona, nou camp ió, per Ramon Masip i Jordi Puig 
XXI Campionat Femeni d'Espanya: La canària M,o del Pino Gar

cia Padrón, nova campiona 
XXIV Olimpiada Masculina : La Unió Soviètica recupera el titol 

per tretzena vegada empatada amb Hongria. La pitjor ac
tuació espanyola en la història moderna de les O limpia-
des, per Jordi Puig . . 

IX Olimpiada Femenina : L'equip de la URSS superà per mig 
punt al d'Hongria. Acceptable actuació de l'equip espanyOl, 
per Jordi Puig . . 

Jaume Sunyé Neto : Un català del Brasil, per Jordi Puig , 
II Torneig Obert Internaciona l d'Almeria, Eslon i Castro gua

nyadors 
I Torneig Internacional .Castillo de la Mota- : Kupreitxik gua

nya el torneig amb autoritat, per Jord i Pu ig . 
I Torneig Internacional del C. E. Vulcà, per Jordi Puig . 
VIII Torneig Obert Internacional ·Ciutat de Manresa- : Jord i 

Ayza, del Vulcà, còmode guanyador, per Francesc Llanes 
III Torneig Obert Internacional ·Ciutat de Calella - Costa del 

Maresme- : En el grup principal triomfà el MI danès Hoi , 
per Jordi Pu ig 

VIII Torneig Internacional .Costa Catalana-: Altra vegada tr i-
ple empat, entre Mednis, Tatai i Keene . . . . . 

PAISOS CATALANS : X Torneig Obert Internacional de Can 
Picafort. L'anglès Hartston superà tothom 
Informació d'Eivissa i d'Andorra.. .. 
11 Torneig Internacional Femeni de Cala Galdana: Victòria 
conjunta de Nieves Garcia i Alexandra van der Mije , 
VIII Torneig Internacional d'Alacant: Martin fallà per poc 
el titol de MI. , 
Hem perdut un gran amic. . . . . . 

XI Torneig Internacional Capa blanca .In Memoriam-: Discreta 
actuació d'Ochoa . . 

VI Torneig Obert ·Vila de Sitges- , . . . . . 
Combinaciones de tablas (y 11), per Dr. R. Rey Ardid, , 
El final pràctic: Atacs de mat en els finals, per Edmar Mednis 
INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA: L'Institut dia a dia. 

Normativa per a l'obtenció del títol de MC de la FCE 
Normativa de l'avaluació de la F.C.E. , . 
Com fer el càlcul de l'avaluació catalana . 
Reglamentació del sistema suis segons la FIDE 

Noticiari Internacional de la FIDE. . . 
51è. Congrés de la FIDE . 
XVII Asamblea de la FEDA .. ' . 
Organización de torneos no oficiales: norma s de la FEDA . 
MI oplnlón : A mi amIgo Ros y los postalistas, por Juan Torquet 
Vida federatIva . , . . . . , .. , 
Index de matèries de l'any 1980 . 

DESEMBRE 19BO/BUTLLETI D'ESCACS 

12 

16 

24 

28 

42 

46 

56 
63 

66 

68 
73 

78 

81 

86 

90 
93 

94 

98 
100 

101 
103 
104 
107 

112 
112 
116 
118 
120 
122 
125 
130 
132 
133 
137 

3 (279) 



Més de 600 Oficines al seu servei. 

CAiXA DE PENSiONS 

"la Caixa" 



Una tasca: 
s'ha acomplert una etapa de consolidació 

Amb aq ues t número es cl ouen cinc any' 
d'exis tència del «Butlletí d'Escacs», 

Aques t ha estat un peri ode altament sig
nificatiu en la vida de les publicacions cata
lanes d'escacs. només comparable amb el de 
la revista privada «Els Escacs a Catalunya» 
(2430 pàgi nes en els onze anys que va n de 
1927 a 1938), 

El naixement del «Butlletí d'Escacs» va 
coi ncidir - o fo u possible precisament per 
això- amb el moment de la transició pol íti 
ca del paí. que vàrem assumir amb la plena 
consciència i interès de contribu ir a la de
mocratització i la reivindicació nac'onal de 
Catalunya - i, subsidiàriament. de tots els 
Països Catalans- o en contraposició d'acti
tuds cla ud icants, malaurada me t a sa ge
neralitzades i encara vigents (an d'àm
bits. 

llletí l;I'Es<l », tot i no ésser més 
que alxo. n butlletí federatiu. ha estat un 
instrument d gran abast per a recollir el ba
tec dels escacs ata lans allà Or;! es trobissin i 
en tota la seva dimensió, Així ha estat pos i
ble deixar constà cia minuciosa i docu'in -
lada d'una època cabdal en la nostr itla 
col·lectiva. 

El «Butlletí d'E cacs» ha estat tam 
vançada en la normalització e l'ús del ca
talà en el esca i en la seva recatalaització 
general. Aquesta ha estat la seva contribuc ió 
al necessari i imprescindible redreçame t del 
país, que tot just acaba de omença. eus 
ací, doncs, un mot iu més que justific I seva 
existènoia i permanència, c estem llu ny de 
les fites que ens són pròpies. 

DADES 
COMPARATt VES 

"BoleUn" { 

"Butllet[ d'Escacs" 

Periodes 

1964 
1965-74 
1975 

1976-80 

Nombre 
d'anys 

1 
10 
1 

5 

El «Butlletí d'Escacs» s'ha g:::s tat gràcic, 
a un eq uip de coHaboradors intern i extern. 
encara que escàs i insuficient. A uesta ha e, 
tat la ca usa d'algunes mancances, la més no
table de les quals creie ue és la irregu lari
tat de sor Ida com aq u st aleix exempla r 
ho palesa a bas~ ment. Una alt ra limitació 
prou important, so s coberta parcialmen t. ha 
es tat la justesa de mitjans econòm ics en què 
s'ha hagut de val . 

En contraposici ó S ha tra tat de fer una 
obra sòlida i cons ste t. in . tot s'ha pogut 
crear una estruct ra que, bé que migrada i 
a empentes i rodol ns ha fet possi ble que el 
«Butlletí d'Escacs» fos una realitat quot idia
na du rant cinc an)\ . 

Tant és així que. si I comparem amb el 
s u immediat antéces or podem observa r que 
amb menys (Je la rnei tat de emps s'ha pro
d .. ¡ més e doble de trebal l. quanti tativa
ment parlan t. AqLlest simple balanç reflec
teix la tasca fe ta fin s aquí. Vegeu sinó el qua
dre que s publica a pe de pàgi na. 

Marcades unes au es . assenyalades les 
seves fites el «But lletí ¡:l'E caCS» té una tra
jectòria definida. L tasca és fe ixuga i per 
això cal ei mil iar l'eq u ill de treball amb nous 
col'laborador que vu l um fer un serve i als 
Escacs i a l País, tot alHora. 

Promig edicions 
Nombre Nombre de any/ pàgines 

d'edicions pàgines número 

2 32 2/ 16 
42 672 4,2/ 16 

4 138 4/ 34 ,5 

26 1.710 5,2/65,7 
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Intus legere 

SEMIOTlCA Y A.EDREZ: 

2.lENGUA.ES CODFICAOOS 
La historia de la humanidad es tanto un pro

ceso de exploración del entorno cuanto un fe
nómeno de comunicaciÓn. Y, justamente, la na
turaleza de esta comunicación como fenómeno 
social ha obligado al hombre a crear sistemas 
de signos que le permitan transmitir y retrans
mitir adecuadamente sus mensajes. Asi es cómo , 
en el transcurso de los tiempos, han ido apa
reciendo códigos y lenguajes, incluidos los lIa
mados, para mi erróneamente, natura les. Hoy, 
un lenguaje es ante to do un ente dota do de bios 
propio, cuyo estudio, en mi opinión, corresponde 
a la semiótica, en tanto que a la gramatica -la 
muy humana y humanística gramatica escolar
quedaria reservado el de las reglas que fijan su 
uso convencionalmente correcto . 

Refirièndonos concretamente al ajedrez hay 
que pensar que en un principio no existía nada 
de eso que hoy Ilamamos sistemas de notación, 
y que en realidad constituyen otros tantos len
guajes codificados. Haciendo un poco de ar
queologia ficción podemos imaginar que, prime
ramente, se puso nombre a las piezas del juego 
y que, luego, se unificaron por convención sus 
func iones y movimientos. Esta seria la primera 
codificación del juego. 

El espacio histórico comprendido entre esta 
Eituación inici al y los actuales sistemas de no
tación estaria cubierto , siempre de acuerdo con 
nu€stra teoria, por el lenguaje común, sometido 
a un incesante y progresivo proceso de codifi
cación que pronto quedaria materializado y ejem
plificado en los diccionarios. Un diccionario de 
ajedrez es, por definición, un código y, por su 
conten ldo, un metalenguaje. 

Si ahora quisiéramos definir el lenguaje ideal, 
aunque Eólo ruera para que nos sirviera de re
ferencia , tendriamos que asignarle atributos co
mo funcicnalidad, simplicidad y universalidad, 
todos ellos en grado superlativo cuando menos 
en el marco de las situaciones comunicativas 
que se pretendieran resolver con él. Pero, en 
la practica, estos atributos se manifiestan, siem
pre en rel ación asimétrica , como un compro
miso entropia/redundancia, entendiendo por en
tropia la cantidad de información de un mensaje 
expreseda en bits y por redundancia su ausen
cia . 

Actualmente, la narración de las partidas de 
ajedrez se puede efectuar en distinto~ lengua
jes codificados, de entre los cuales los mas co-
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munes son el descriptivo, el algebraico, el infor
matar y el postal. Los tres prlmeros son alfa 
numèricos y el cuarto estrictamente num.èrico. 

Dentro de los lenguajes alfanuméricos el 
mas imperfecto es el descriptivo. En èl , la iden
tificación de las casillas es siempre doble, lo 
que comporta un elevado grado de ambigüedad 
y redundancia, vicios que tienden a repetirse 
indefectiblemente en cada movimiento. Desde 
el punto de vista de la semiótica aqui tenemos 
un plano único, el tablero considerado en si 
mismo, que en el momento de la partida se 
convierte, por razones de proxémica, en dos 
campos isótropos: uno para cada jugador. A esto 
hay que añadir la limitación impuesta por el 
nombre de las piezas en los distintos idiomas 
y, consiguientemente, en la transcripción de las 
juga das. 

El mismo inconveniente aflora en el sistema 
algebraico, con la diferencia de que aqui la 
identifi cación de casillas y m.ovimientos es ya 
practicamente univoca. 

El mas funcional de todos los lenguajes es 
el que, por razones obvias, hemos dado en lIa
mar sistema ínformator. En èl, para casillas y 
peones se conservan los siC'nos alfanuméricos 
del lenguaje algebraico, pero -y aquí rad ica 
su gran innovación- la inicial identifi cadora de 
la pieza ha sido sustituída por el ícono corres
pondiente. 

En cambio, sí nos etenemos a la simplicidad 
y universalidad, el mas perfecto de los lengua
jes es, con mucho, el utilizado en ajedrez pos
tal. Aqui. las casillas son identificadas por un 
número de dos cifras (una para la casi lla como 
tal y otra para la pieza) y las jugadas, en cuanto 
paso de una casi lla a otra , por el equivalente a 
dos de elias. El inconveniente mas grave de 
este sistema radica no tanto en su falta de simo 
bolos para expresar ciertas funciones (por ejem
plo, P8T = D), cuanto en su misma final idad 
-transmitir partidas por correspondencia- o, 
si se prefiere, en la limitación que, en recursos 
expresivos, le impone su finalidad, lo que, en 
cualquier caso, obliga siempre a reducir el con
tenido de los mensajes a un min imo imprescin
dible. No obstante, hablando en tèrminos se
mióticos diriamos que aquí la entropia es ma
xi ma y la redundancia nula o, en ot ras palabras. 
que todo el texto es información para quien lo 
recibe. 



Ev,dentemente, de todos estos lenguajes el 
que mas posibilidades pnicticas ofrece es el 
sistema informator. Aparte de su gran difusión 
y prestigio, tiene el mérito de haber ampliado y 
perfeccionado los recursos expresivos de los 
lenguajes ajedrecisticos en su conjunto con la 
creación de toda una simbologia que, partiendo 
de los signos de admiración e interrogación, 
està dando lugar a un nuevo código o diccio
nario. Cabe pensar perfectamente que un dia 
de aqui surgira un lenguaje integral que per
mita transcribir no só lo jugadas sino también 
todo ese universo de conceptos ajedrecisticos 
y paraajedrecisticos que hoy, a falta de suficien
tes símbolos idóneos, se expresan a través del 
lenguaje común en forma de comentario_ 

Digamos para terminar que todos los sis
temas de notación ajedrecísticos se basan en 
una interpretación del tablero como plano car
tesiano con su eje de abscisas y su eje de or
denadas. En este plano se sitúan y mueven pie
zas y peones para desarrollar la partida. A partir 
de aquí se podrían trazar interesantes parale
lismos (mejorando, claro esta, los alumbrados 
por Saussure) entre ajedrez y lenguaje o entre 
partida y texto de un mensaje, aunq',e sólo fue
ra para recordar que los ejes diacrónicos y sin
crónico, lo mismo que los pianos paradigmatico 
y sintagmatico, no son variantes terminológicas 
o transferencias del esquema cartesiano, es
quema que, digamoslo de una vez, tuvo su apli
cación en ajedrez antes de que nos lo enseñara 
el profesor ginebrino (1) . 

¿Acertó él a verlo? 

RAMON IBERO 

(1) Véase Saussure. Curso de lingüística general. pa· 
glnsa 158· 160. Editorial Losada. S. A.o Buenos Aires . 

En mi oplnlón, Chomsky es quien mejor ha compren
dido la dlmenSlón espacio-temp.oral de los fenómenos lin
gülstlcos (vésse. por ejemplo, su lingüística cartesiana. Un 
capitulo de la historia del pensamiento racionalista) . Pero. 
de hec ho. el plano cartesiana constituye ei esquema con
ceptual y metodológico de todos los estructuralismos y 
estructuralistes. 

UNION 
DISTRI8UIDORA 
DE 
AJEDREZ 

Casanova, 27, 3.°, 2,· Teléfono (93) 32321 90 
BARCELONA-ll 

¡UN NUEVO SERVICIO PARA 1981! 

Distribución EXCLUSIVA PARA CATALUÑA de 
la revista española 

el ajedrez 
La publi cación de habla hispana con estilo eu
ropea . 

Periodicidad mensual. 

Formato : 210 x 135 mm. 

Notación : Algebraica . 

- Cada mes, part, 
das extensamente 
comentadas por 
Anthony M i I e s 
(G.M.). 

Colaboraciones de 
3 G.M., 8 M.1. Y 
otras firmas de 
prestigio , baja la 
dirección de An
tonio Gude. 

La veracidad al 
servicio del aJ~
drecista . 

Secciones especiales para ajedrez Postal, Pro
blemas, Finales Artisticos ... 

InformaciÓn exhaustiva para el jugador de tor
neos Abiertos. 

Suscripción 1981 (12 números) 

Anual 

1.800 Ptas. 

Semestral 

900 Ptas. 
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APUNTS PER A LA HISTÒRIA 
DELS ESCACS CATALANS 

IX* 

LES ACTUACIONS FEMENINES 
CONSIDERADES 

PER LA PREMSA FORANA 

L'enquadrament de les competicions femenines 
dins de les tasques escaquistes federatives aporta 
molt aviat honorables i dist ing its resultats a alguna 
d'aquelles participants , Glòria Velat guanya el títol 
de Campiona Femenina de Catalunya, a més del 
1943, els anys 1949 i 1952: Sofia Ruiz a l'any 1951 : 
Júlia Maldonado els anys 1946, 1963, 1965 i 1963 
(aquest exequo amb M-" Rosa Ribes) , i Dolors 
Camats el 1944, 

I més encara , Glòria Velat guanyà el titol de 
Campiona d'Espanya el 1950 i Sofia Ruiz a l'any 
1951. I després d'una excel.lent tasca, Pepita Fer
rer, diverses vegades campiona d'Espanya, acon
segui el 1978 el títol de Mestre Internacional. Cal 
tenir present que aquestes competiGions, d'ales
hores ençà es juguen regularment. S'ha jugat ja 
el XVIII Campionat de Catalunya i el XXI Campionat 
d'Espanya femenins .. , Aquell primer campionat que 
organitzà el C. E. Barcelona (el primer pas, diem 
nosaltres) , començà a donar els seus fruits (1). 

Volem recordar al lector que ens ha seguit fins 
aqui, que aquests bonics i encoratjadors resultats 
van anar precedits d'altres menys brillants I vis
tosos . Però útils i convenients dins l'experiència 
de les partides i el contacte internacional. Tal va 
ser el matx Sonja Graf (campiona d'Alemanya) amb 
Montserrat Pu igcercós jugat a Mollet a primers de 
març de 1936, que guanyà S. Graf per 3 a l , aixi 
com l 'actuació a Margate, 1936, de Glória Velat, 
Sofia Ru iz i Montserrat Puigcercós. Aquest debut 

• Vegeu capítols anteriors en els numeros 3 (octubre 1976). 
6 (abrol 1977), 7 (juny 1977), 9 (novembre 1977), 10 (iebrer 
1978), 17/18 (juliol 1979), 21 (febrer 1980), 22 (maig 1980) I 
23/24 (setembre 1980). 
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per RICARD GUINART i CAV ALLt 

internacional dels escacs femenins va ésser escàs 
en bons resultats , però ric en experiència i conei
xements, si hem de tocar de peus a terra ... 

Dins les actuaciones femenines s'ha de con
signar l'actuaciò d'un equip femeni en unes slmul· 
tànies que féu Artur Pomar el 17 de maig de 1943, 
al local de - El Mundo Deportivo . (quan tenia 11 
anys!). Anunciades a deu taulers femenins una de 
les jugedores féu forfait. El seu tauler fou ocupat 
per un redactor d'aquell diari, bon afeccionat als 

SOfl8 RUIZ 



I CampIonat Femení d'Espanya 1950, 
Es Jugà a/local del Casmo de Madnd 
del 10 al 17 de maig, organitzat per fa 

Federac¡ó Castellana. A la Imatge, 
d'esquerra a dreta, Glòna Velat jugant fa 

partIda corresponent de la comper/clo. 
eontra Sofia RUIZ, Velat guanya la 

partida i a més el titol de CampIOna 
d'Espanya, 

€scacs. De l'equip femeni solament guanyà Glòria 
Velat, perdent les altres vuit que eren, Montserrat 
As€ncio, Montserrat Puigcercós, Julia Maldonado. 
Sra. de Abras, Victòria Guinart, Sofia Ruiz , Do
lors Camats i Eustòlia Enbaeff. El tauler que féu 
fcrfait ocupat per Joan Narbona, també perdé. 

AI ccm€nçement d'aquest capitol s'ha parlat 
d'un valuós suport que la premsa donà en aquests 
tipus de competicions (2) . Seria injust no donar 
mes abast en aquesta consideració, Pr imerament 
hem de fer constar que del 1952 al 1973, la totali
tat d€ la premsa de Barcelona publicava escacs 
que redactava sempre un expert entusiasta (la ma
Jor part de I€s seccions setmanals , fixes) on tro
bava cabuda tota mena d'esdeven iments al vo ltant 
d'aquest joc. Fotser que com a excepció pcdriem 
€smentar ·EI Correo Cata làn •. · EI Prooreso· i ·So
lidandad Obrera-, encara que no en tinc una cer
tesa absoluta . Cal recordar aqui també la tasca 
que en aquest sent it feia la premsa de Madrid . 
Saragossa I Fais Valencià , especialment la de 

Dos dels escaquistes més loves 
D'esquerra a dreta, Vlctòna Gumart lugam 
amb el nen Tomàs Rosés, d'onze anys 
tots dos 

Madrid amb . EI Sol. (Pedro Sànchez de Neyra : 
Marqués de Casa Alta) , -A.B .C.· (Manuel Golma· 
yo), · Luz- (José Sanz), . EI Debate - (J aume Segura 
Comes, · Dr. Jaques- un sacerdot molt simpàtic . 
fill de Lleida) . 

Amb tot, la sorpresa fou gran quan vingué a 
les nostres mans un exemplar de la revista grèfica 
.Estampa·, del 23 de febrer de 1935, que s'editava 
a Madrid . 

Tres de I€s pàgines centrals eren ocupades 
per un reportatge acompanyat de nombrosos gra
vats. encapçalat (amb molta fantasia) pel titol de 
·Cuarenta Clubs, veinte mil aficionados ... • (!!??) . 
Els gravats fe ien referèn cia majorment a la parti 
cipació femenina als escacs . 

Aquest fet que per si sol ja té una gran impor· 
U:mcia, per la tasca que es reali tzava a tot l'am~ 

t::ient català ser.se excepció, ho és més encara per 
venir d'uns observadors que no estaven implicats 
en aquelles competicions. 

I si aques t fet s'ha de re conèixer important, més 
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ho va ser el que el diari brasiler ·A Gazeta., de 
Sao Paulo, del 3 de març del 1935, publiqués i 
destinés una de les planes centrals a reproduir 
i comentar, elogiosament, aquell reportatge de ·Es
tampa -, encapçalat amb el títol • O paradiso de 
xadres-, amb el subtítol · 0 xadrez, a mulher e a 
politíca- , també acompanyat de gravats referents 
al tema . 

Tant .Estampa - com · A Gazeta. comentaven 
les iniciatives catalanes als escacs, d'aquell temps, 
fent ressaltar com la dona particípava en les com
peticions escaquistes i també que en diferents es
coles s'ensenyava a jugar als escacs. · A Gazeta. 
acompanya aquest reportatge amb un artícle que 
titula · 0 Xadrez nas Escolas- la traducció dels 
quals, d'allò més interessant, fem a continuació: 
.Corre la veu que la Lliga Paulista dels Escacs, 
demanarà a la legislatura de l'Estat, l'adopció de 
l'ensenyament dels escacs a les escoles. Aquesta 
és una innovació que s'Imposa. Una vegada pro
vada l'alta qualitat dels escacs per desenvolupar 
les bones qualitats morals de la Joventut, per què 
no fer obligaton l 'ensenyament dels escacs a les 
escoles auxiliant en gran manera la formació cultu
ral dels nostres homes del derPà -. 

I més avall continuava: • Tenim el n.O 48 del 
"Butlletí de la FederacIó Catalana d'Escacs", per 
on es veu que els escacs s'ensenyen en ¡:-ran nom
bre d'escoles, Això dóna suport a la peticIó que la 
"Lliga Pau lista de Xadrez", anirà a presentar al Go
vern de l'Estat: Elevar la cultura de la infància pau
lista igualant-los a la més alta cultura de l'univers- , 

No hem de pecar d'excessiva modèstia deixant 
de considerar la Important i encerlada tasca que 
s'havia realitzat dinS dels escacs catalans finS a 
l'època actual. Tots els comentaris de la premsa 
estrangera de · Le SOlr - (Bèlgica), .L'Actlon Fran
çaise- (França), que donàvem a l'anterior capitol 
VII, junt amb els que ara comenlem d'. Estampa
(Madrid) i . A Gazeta - (Brasil), són clars testimo
niS de com som observats, com es valora I de la 
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Any 1931 . Grup de jugadores de la 
Federació Francesa. D 'esquerra 8 

dreta. assegudes: Pape. campIona 
de França (segona de la 
competició). A la dreta 
MI/e. Schwartzman (russa) . pf/mera 
de la competició. AI centre dempeus, 
Mme. Léon·Martin , presidenta de la 
Secció Femenina de la Feder8clo 
Francesa , organitzadora ¡ àrbitre de 
la competició. 

importància que té i se li dóna al nostre movimeni 
escaquista en llunyanes terres , Un petit detall al 
qual no s'hi dóna massa transcendència, inespera
dament per valoritzar a nosaltres mateixos ... 

I ara permeteu-me que, com a punt final del que 
comentem , encara que ho allar¡¡uem una mica més, 
transcrivim un exlracte de l'arlicle editorial que pu
blicàvem a .Els Escacs a Catalunya- al juny del 
1933 amb el titol · Els cam~ionats femenins d'es
cacs i la participaCIÓ espanyola al títol mundlal-. 

• ... Quan llegírem que a França, per exemple. 
es celebrava un campionat femení, nosaltres ens 
posàrem tot seguit en contacte amb la FederaC IÓ 
Francesa, per tal de recabar dades, fotografies . 
partides i àdhuc co l.laboracló per .Els Escacs a 
Catalunya- , a fi de fomentar l'afecció femenina 

El resultat Immedíat, reco lzat faria ment per les 
dírectíves del ·Club d'Escacs Barcelona- , ha estat 
esplèndid. El torneig femení d'aquest club , amb 
dotze participants , la Secció Femenina de la ma
teixa entitat amb diVUit afiliades, els resultats acon
seguits per les mateixes en les festes excursioniS
tes o matxs celebrats a Tarragona, Reus , Manre
sa i Vilafranca. contra jugadors d'una vàlua re co
neguda, venen a provar les pOSSibili tats que algu
nes d'elles té d'arribar a assolir un lloc amb mènts 
per anar a la prova mundial AIXÒ sense comptar 
amb d'altres Jugadores que sabem practiquen els 
escacs però que no s'han presentat encara davant 
de l'afició. 

AI nostre entendre, en la prova a venir, caldna 
donar-li oficialitat no solament regional, sinó nacio
naL amb mires a la futura partiCipaCIó internacional 

Aquest criten pot ésser conceptuat d'exagerat 
comparat amb la qualitat actual de les dones es
caquistes , més no perdem de vista que cal comen
çar no deixant perdre oportunitats per a fomentar 
l'afició que avuI floreix degut a la llavor sembrada 
a temps -

I més ava ll seguíem: .A la secció d'escacs que 
Mme. León-Martln acaba d'inaugurar al diari fran-



cès ·Comcedia. , demostració palesa d'aquella va
luosa activitat de la dona, porta la nova que dues 
de les juradores d'escacs que han participat al 
darrer Campionat Femení de França, Mme, Sch
wartzman, campiona, i Mme. d'Autremont, sotscam
piona, jugaran en el torneig pel títol mundial que 
es disputarà a Folkestone durant el present mes 
de juny.-

~!osallres, que creiem que sempre interessa 
participar en les proves d'alçària com les dites in
ternac ionals , davant del desinterès demostrat per 
anar a Folkestone l'equip que fins avui ha anat a 
París , Londres, Hamburg, i Praga, hem de posar 
la nostra esperança en les jugadores, perquè una 
altra veqada no es repeteíxi la incompareixença 
eEpanyola a l'estranger. 

Il.Iusíons? No : no creiem pas gaire lluny el dia 
de prendre semblant decisió.-

Fins aquí la transcripció. 
Nosaltres fidels amb aquella manera de pensar, 

seguim creient amb el valuós suport femení capaç 
d'arribar a cotes més al tes .. . 

I que el més difícil ja està fet. Sense impacièn
cies pcdem arríbar lluny. 

(1) El primer Campionat Femeni d'Escacs que es juga a An· 
glaterra fou al 1904. El guanyà Miss K. B. finn, renovant el 
titol l'any següent. AI 1906 i 1907 el guanyà Mrs. Herring. Suc· 
cesslvament tes campiones foren Mrs. A. L. Curling. Mrs. D. lo 
Anderson. Mrs. Houding. Mrs . D. L. Anderson. Mrs. Mosley, 
Mrs. Houtding, Mrs. S. J. Holloway, Mrs. Stevenson, Mrs. D. 
L Anderson, Mlss E. C. Pnce. Mrs. Stevenson. Miss E. C. 
Prlce, Mies D. M. Gilchrist i l'esmentada R. P. Michell, el 1932. 
A més del campionat del món femeni, que començà per prime· 
rs vegada a Londres et 1927. guanyant· lo Miss Vera Menchik 
(Txecoslovàquia) el renova a Hamburg el 193O. La competició 
que es jugava a dues voltes acabà com segueix: V. Menchik. 
6 punts i mig ; W. Kalmar (Austria), 5 ¡ mig: HeuscheJ (Aie· 
manya), 4 I mig ; Beskow (Suècia), 2: i Stevenson (Anglaterra). 
1 I mig . Vera Menchik, al igual que Max Euwe, eren deixebles 
del GM hongarès Geza Maroczy: tots dos arribaren a ser cam
pIons del món. 

(2) Relació dels diaris que publicaven secció d'escacs del 
1925 al 1938. 

Exhibició de partides simultànies per 
Artur Pomar contra deu taulers , al 
local de .EI Mundo Deport/Vo. , el dIa 
1 7 de maig de 1943. E ls quatre prImers 
taulers, començant per (esquerra són 
ocupats per Montserrat Puigcercós . 
Sra . de Abras , Montserrat Asencio ; 
Victória Guinart (els que segue ixen 
50n espectadors que es van asseure 
espontiJniament, peró que no van 
jugar). A la dreta, les c inc que hi ha 
asegudes són : G/ória Velat ((última). 
Dolors Camats, Eustó/la Enbaef. 
Sofia Ruiz i Júlia Ma/donado. 
En peu Artur Pomar (11 anysf/). 
Dels espectadors drets els dos primers 
a (esquerra, Rafael Ruiz del C. E. 
Barcelona I J. Narbona , redactor de 
.EI Mundo Deportivoa . AI centre , 
Sr. Abras, Arturo Pomar (pare) i 
Sra. Pomar. Els altres són mirons que 
acudiren espontàniament a ('exhibició. 
J. Narbona fou el que ocupà el tauler 
n.· lO, en produir-se el 'Drfa lt de la 
Jugadora convocada. 

Grup de les participants a les simultànies que jugà Artur Po
mar a -El Mundo Deportivo·, el dia 17 de maig de 1943. D'es
querra a dreta : Dretes: Eustólla Enbaeff. Glòria Velat , Mont
serrat Puigcercós, Montserrat Asencio I Dolors Camats. Asse
gudes: Victòria Guinart, Sra. de Abras, Artur Pomar, Sofia 
Ruiz i Júlia Ma/donado. 

· Las Noticias- , del 1925 al 1936. redacta Antoni G. Castellà. 
. La Veu de Catalunya·. del 1926 al 1936, redacta Vicent Bort 
Barbosa . 
·La Nau • . del 1928 al 1932. redacta Francesc Armengol. 
. EI Mundo Deportivo - . del 1928 fms ara , redacta Ricard Guinart. 
. L·Opinió ... del 1932 al 1936. redacta Francesc Armengol. 
· La Publicitat • . del 1931 al 1934. redacta Agusti Vllarnau. mês 
tard Aynê, I del 1935 al 1937 Mêdlco i Santasusagna . 
• El Mati - del 1934 (1) . redacta Jaume Castell. desprês Josep 
Albert i mês tard Rama. 
. La Vanguardia- . del 1931 al 1936. redacta R. Rey Ardid. 
·La Noche- , del 1928 al 1929. redacta 10an Bertran (1) amb 
seudònlm · el Peón que vlgila- , I tambê . Alfil de Rey- i · Ja 
que- o mês tard redacta R. Mayol. desprês A. Garngosa i al 
fmal P. Cherta . 
·EI Noticlero- . de 1936 a 1937. redacta Josep Cabestany . 
• L'Instant • . de 1936 a 1937. redacta VIcenç Bort Barbosa. 
-La Rambla • . del 1936 al 1937. redacta Jullus Sunyer. 
· La Humanitat • . 1936. redacta R. Guinart, seudònim ·P. O. 
Blanc - . 
-El DilUVIO . de 1935 a 1936. redacta Albert Gil. 
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I 
EL CLUB D'ESCACS VULCÀ 

Neix una entitat essencialment gracienca 

A les darrenes de l'any 1948 es reu
nien cada vespre, abans I després de 
sopar. al voltant de les taules de mar 
bre del Bar VULCANO. que podem veu 
re encara , Iai com era. a l carrer de la 
Llibertat 43 de la ex-vila de Gracia. un 
pet ll grup d'nfecclonats als escacs que 
passaven les hores davant del tauler 

Portava la veu cantan t a les discus
sions un viatJant -representant de v ins. 
que havia esta t Secretari a la Conselle
na de Cultura de la Generalita t de Ca
talunya , sota Ventura Gassal, I nomes 
per aquesta raó fou empresonat i per
seguit de manera obsessiva per les au
tonta ts franquistes de répoca , I que es 
deia Angel Castlllo I López. Dotat de 
fa cul tats oratònes malaguanyades, fou 
l'engrescador I organ itzador de Ja nova 
entitat • CLUB DE AJEDREZ VULCA· 
NO · que, reunida en Junta General 
cons titu t iva el dia 1 B de desembre de 
l'any 1951 , aprovà els Estatuts formu 
laris I nomena la primera Junta Rectora . 
constltulda per : 

PreSident : Angel Castillo I López, 
Sots-President : Joan Pomes I Llacuna 
Secretari : D ino Ferrant!. 
Tresorer : Ramon Graells I Farré, 
Comptador: Salvador Pareras I Qudl s 
Sots-Secretari : Jaume Molera ¡ Dupre 
Vocals , els germans Josep I Jo rd i Ali e 

En resultar vetat pel Govern C iv il el 
nom del Sr Castdlo, es posa com a 
primer President oficial del club a qUI 
regentava aleshores el Bar Vulcano, en 
Joan Guardl8 I Sancho, que deixa pi 
seu nom perquè exerci s realment el 
carrec en Castdl o. 

Els estatuts foren aprovats. quedant 
InSCrita l'entitat al co rresponent regis 
Ire d'associacions, el dia 4 de febre r 

de '952. 
SOCIS fundadors foren també Manuel 

Grae l1s, els germans Jaume I Rafel Ma
rlages, Joan Cldoncha - Moreno-, Cen
telles, Blasco, Abarca, Molgosa, Mu
ñoz, Pla I Vila . tots ells graciencs que 
VIVien al veinat mes proper, 

Activitats esportives de la primera 
epoca del Club 

El primer Campionat SOCial fou el 
de la temporada 1951-52. I el guanyo 

Repartiment de premis Campionat SOCial 1952 

12 (288) BUTLLETI D'ESCACS/DESEMBRE 1980 



Jaume Garcia, amb 13 punts sobre 18 
possibles, segui t amb els mateixos 
punts per Joan Cabre, germa del ca· 
negut artista Màrius; prengueren part 
10 Jugadors, dels qU<lls un de sol se· 
guelx encara a les files del club, en 
Jordi Vila El cost dels trofeus fou de 
847 pessetes 

La pnmera anotacIÓ que es llegeIX 
al Iltbre de catxa, de data 4 d'agost de 
1950, dIU ; -Reglament I una peça (rel) 
10 ptes En novembre del mateIx any 
es fa referència al cost de les pnmeres 
llicènCies federatives : total 27,15 ptes. 

La modès tia de l'entitat permetia una 
subSistència tranquIU,a I folgada a base 
d'uns Ingressos den va ts de les quotes 
de SOCI -al començament d'una pesse
ta al mes!- t dels sorteIgs de la lo· 
lena 

L'any 1950 es crea Ja el • Trofeo 
C. A Vulcano- com a contnbUCIÓ a la 
Festa Major de GràCia Aquesta com· 
petiCió es Jugava a l'aire lliure , en ple 
carrer de la Utbertat Altres competi
cions foren nombrosos Interclubs (re 
cordem especialment amb els desapa
reguts ·Peón Doblado-, ·Carmen- · A le· 
Jondria . ¡ • Peón de Dama ·) que perme
fien mesurar les forces al mateix temps 
que començava a omplir-se la Vi trina 
dels trofeus, 

No fou fins ,'any 1954 que el club 
jugà per pnmer cop el Campionat de 
Catalunya per EqUips, sense aconsegu ir 
t'ascens Mal, des d 'aleshores -I fa 27 
anys- ha deixat de part icipar el Club 
Vulcà als Campionats de Cata lunya 
per EqUIps, que han conslltUl t sempre 
l'eix sobre el qual ha girat l'act ivitat es
caquista de r entitat. 

Per tal de m.llorar l'aspecte teònc, 
es contractaren, l'any 1955, els serveis 
del Mestre Boyan Marcoff, per entrenar 
els Jugadors durant CinC mesos. Els 
honorans es tIpulats foren de 100 pes
setes al mes 

La millora deSitjada es notà de se
gUida Després d'uns anys d 'ascensos 
continuats per tots els grups escalo
nats que formaven la 3,c categona, en 
la temporada 1962/63 el club es pro
clamà Campió de Catalunya de 3. ca · 
tegorla L'eqUIp estava compost per 
Sa/agué, Bosch, Parera, Bnl/as, Vila, 
Suy, Grael/s, Serramll3. Sendrós, Vmue · 
sa, VI/ardel/ , M olera I C,doncha ... 

SegueIxen els ascensos en l'escala
fa dels grups de la segona categoria , t 

en la temporada 1967/68 s'obte el Cam
pionat de Catalunya de 2,C categoria 
L equIp el formaven Balague Bosch 
Parera, Snllas. V,la, Suy, Sendros, Ro
des, Serramlà r Ma/era 

Els aspectes SOCIals 

H, ha jugadors totalment formats a 
I entItat, tals com Brlllas i Parera, que, 
fIlis del barn, pertanyen al mateIx des 
de la Infància I han arnba t a un nlve l) 
considerable de joc, constituint venIa 
bJes pilars sustentadors del club , 

Sopar d'homenatge a l'EqUIp CampIó de 3 1962-63 
D'esquerra a dreta: M , Grael/s , V,la , Suy, Serram/B , Pomes, Ma/era, R Grael/s , 

VI/ardell. Inglés, Parer as; asseguts en pnmer pla : Serra , Sendrós, Snl/as I Farrerons 

Acte d'mauguracló de l'ampliaCIÓ I adequaclo de l'estatge SOCIal al 2 d'octubre de 1971 
D 'esquerra 8 dreta Balague , R Grael/:; , Parera , Torque! com a representac10 dI' 

la F CE , anllas I V,ja 

El primer SOCI Que mori fou Ferran 
Centelles ~na vella institUCIÓ- I en 
Lonor seu s'lnstltui el • Tro~c.., Cer' 
lIes- , que va Jugarse tres any!>. Ot.. 
pres ens de. xa ren Joan-Anton. Diaz. ef 
c.ent delegat, mort en plena joventut 
També Josep M .<I RUIZ del Olmo I l'An· 
tonI Bosch, que fins al darrer moment 
estlgue present a les act IVitats del Vul 
ca, Fa menys temps han mort e,don 
cha, Joan Pomes I el primer PreSident 
l'Angel Castello 

Els petIts eXlts esportiUS I l'arnbada 
de nous Jugadors, van fer avtal Insufl' 
cient l'antic redos del pat, del Bar Vul · 
cano I així , per l'aleshores Important 
cos t de prop de 300000 pessetes, es 
portà a cap una ampliaCIÓ I adequaCIó 
de l'estatge SOCial, que s'Inaugurà el 2 
del mes d'octubre de 1971 

Tres anys I mig despres la seu so' 
clal tornava CI ser petita, I la Junta DI 
rectlva preSidida per Jordi Parera IV,· 
lamBJÓ es plantejà l'absoluta necessltal 
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Dintre dels actes de fïnauguració del nou estatge social, el sopar en homena,\ge al 
Campió d'Espanya Angel Martín al Que velem amb en J. Flulg, Vila, Brif/as i F. lluch 

presidia Jordi Vila , Foren lliurades unes 
plaques amb l'escut de l'entitat al cam
pió d'Espanya Ange l Martín i al cam· 
PiÓ juvenil de Catalunya, Víctor Vehi . 

El dia 13 de maig de 1977 es pren· 
gué per l'entitat l'acord de catalanitzar 
el nom I nasqué el CLUB D'ESCACS 
VULCA. mal anomenat freqüentment, per 
ignorància negligent o culposa, el «Bul· 
ca - ., 

Si els ascensos de l'equip titular del 
club havien estat fins aquí lents i la 
boriosos la incorporacíó simultània en 
setembre de 1975, dels millors valors 

joves dels escacs catalans, l'Angel Mar
tin, Manuel Pujol, Manuel Nleto, Jordi 
Ayza, Víctor Vehi. Josep Collada i Jo· 
sep Pisa, representà, com no podia ser 
d'altra manera, una injeCCIó de potén
cia escaquista que sense dubte haUria 
de portar el C lub a les més cimeres 
posicions. 

Com diU Josep Sentinella «Josen- , 
In fatigable cronista d'escacs I soci an
tic del Vulcà. ·en els escacs la lóglca 
impera en 9rans proporcions, tal vega
da mes que en qualsevol altre esport . 
Qui val, relx . Aquesta podria ser una 
frase que donés mesura de l'autèntica 
vàlua d'aquest esport·clência~, 

A la incorporació dels esmentats va· 
lars s'ha de comptar, a la temporada 
següent, la de Josep Parês, A la tempo
rada 1976/77 el primer equip del Vulcà 
es proclama Campió de Catalunya de 
1.0 categoria , Formaven l'equip: Martin, 
Pujol, Niera, Pares, Ayza, Vehi , Calfa
da, Pisa, Lluch, Parera i Bnllas. 

Incorporat tanmateix en Juan·Manuel 
Bellón ,el Vulcà aconsegueix el titol de 
Campió d'Espanya de 2,° Divisió de 
l'any 1977 (Alacant) amb el següent 
equip: Bellón, Mart in, Parés, Nleto, Vehi , 
Ayza i MIralles, 

A la temporada 1977/76 l'equip del 
club, al qual s'ha incorporat el GM pe· 
ruà Drestes Rodríguez, guanya per pri
mera vegada el Campionat de Catalu· 
nya Absolut . Jugaren: Orestes Rodr;· 
guez. Martin, Ayza, Nieto. Pares, Veh;, 
Pisa, Collada. M iralles i Esteve Moya· 
no. aquests darrers ingressats en el 
c lub en acabar la temporada anterior. 

La següent temporada 1976/79, el 
Vulcà tornà a guanyar el Campionat de 
Catalunya Absolut, amb els Drestes, 
Debarnot , Martin, Nieto , Ayza, PUJol, 
Miralles , Collado, Vehi, Pisa ¡ Moyeno. 

de cercar un loca l més ampli i que no 
tingués els inconvenients que deriva
ven del fet de dependre, en qüestió 
d'horaris, de la conveniència del titular 
del bar, I així fou que tot l'estiu de 
l'any 1975 tingueren lloc una sèrie de 
reun ions setmanals (. els dimarts del 
Vulcà-) al Bar Bauma , de llúria/Diago
nal , a les quals assistien gran nombre 
de socis a més de la Junta pròpiament 
dita (Parera, Vila , Brillas, lluch, Car· 
bonel!. Mart ín, Ayza, Nieto, Rodés, Sen· 
drós, Forcades, Borràs, etc,): tractaren 
de l'arrendament de locals, de traspas
sos, i, davant les xifres imponents dels 
lloguers, també de la possibilitat de 
comprar un nou estatge social suficient. 
Per tal d'obviar l'exigència d'uns drets 
d'entrada, que podrien ser un greu in· 
convenient a l'hora d'ingressar nous 
socis al club, es creà la companyia 
mercantil .ESCACS VULCA, S, A,_ mit· 
jançant escriptura de 6 de juliol de 
1976 que autoritzà el Notari lIuis Roca
Sastre Muncunil!. i que és administrada 
pels advocats i SOCIS Jordi Vila i Fran
cesc lluch, i ha adquirit el local del 
carrer Marti 44, amb aportacions de 21 
socis del club, 

Vista parcial del nou estatge amb motiu del ler, Torne ig Internacional organitzat pel 
Club d 'Escacs VUfC8 

La nova etapa del Club 

El 4 de desembre de 1976 s'inaugu· 
rava el nou estatge social amb un bri· 
lIant acte col.lectiu al qual s'invitaren 
especialment els Socis d'Honor del Club 
Ramon Graells i Farré i Joan Pomes I 
llacuna, el primer President i fundador 
Angel Castlllo ¡ López, els jugadors, 
soc is i familles , la quasI total itat de la 
Junta Directiva de la Federació Cata· 
lana d'Escacs, que presidia Pere Casa
juana, i la Junta Rectora del Club, que 
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PRESIDENTS DEL C. E. VULCA 
1971, 1974 i 1977; olimpic els anys 
1970. 1972. 1974. 1976. 1978 i 1980, 
Oscar Espanyol dels Escacs en 1977 i 
1978; i Óscar Català en 1977. 18-12-51 

4- 2-52 
2-10-52 

12-10-60 
22- 5-65 
13- 2-71 
13- 5-77 
13- 2-79 

a 4- 2-52 
a 2-10-52 
a 12-10-60 
a 22- 5-65 
a 13- 2-71 
a 13- 5-77 
a 13- 2-79 
endavant 

Angel Castillo i López 
Joan Guàrdia 
Jordi Vila i Brichs 
Salvador Pareras i Quilis 
Jaume Molero i Dupré 
Jordi Parera i Vilamajó 
Jordi Vila i Brichs 
Francesc Lluch i Rovira 

ANGEL MARTlN entrà al club I"any 
1975. Ha estat Campió d 'Espanya en 
1976; olimpic en 1976: Campió de Ca· 
talunya en 1974, 1979 i 1980; Oscar 
Calalà en 1978 i 1979. 

JORDI AYZA fou Campió de Catalu· 
nya en 1977 j 1976; posseeix norma de 
Mestre de la FIDE. 

Socis d·Honor 
Ramon Graells i Farré 
Joan Pomés i Llacuna 

JOSEP·ANTONI MIRALLES tè una 
norma de Mestre Internacional. Ha es· 
tat Campió de Catalunya Juvenil els 
anys 1979 i 1980. 

MANUEL NIETO i JOSEP PISA han 
guanyat una norma de Mestre Interna
cional. 

I no fou també campió la temporada 
1979/80, en què ofic ialment quedà Sots
Campió per causa d 'una resoluc ió fe 
derat iva que encara porta cua. 

Els anys 1978 ¡ 1979 partic ipà a la 
fase tinal dels Campionats d·Espanya. 
proclamant-se ambdues vegades Sots
Campió, amb els mateixos punts que 
la Caixa Insular de Las Palmas. a Cen
telles. i desprès de la UG.A., a Torre 
del Mar. Jugaren Orestes , Martín, Nie
to, Ayza I Miralles . amb el reforç de 
Parés el primer any .. 

Ha guanyat la COPA CATALANA 
dues vegades : 1977 (Bellón. Martín, 
Vehl. Nielo. Ayza i Parés) I 1979 (Mar
tin , Ayza . Nieto, Vehí, Collada i Mira 
lles) . 

També acaparà les darreres edicions 
del Trofeu • DICEN ... . . 

Pel que fa al segon equip (Severri , 
Navarro, F. Lluch. Díaz, Parera, Falcon, 
Gurrera, Farré, Aristegui, Brillas, A. 
Lluch I Minguell) que milita a la Se
gona Divisió de Catalunya, quedà en 
quart lloc l'any 1979. 

El tercer equip participa a la 1." ca
tegoria de Barcelona, i a més juguen 
també altres Ires equips en les cate 
gories Inferiors. 

A l'estiu del 1979. organitzà el nos
tre club. dins dels actes de la Festa 
Major de Gràcia. el Primer Torneig 
Obert Juvenil d'Escacs .Vila de Grà
cia~ , el qual s'ha tornat a organitzar 
aquest estiu darrer. junt amb un tor
neig llampec. 

I finalment dins de la temporada ac
tual , el Vulcà ha organitzat el Primer 
torneig Internacional Club d 'Escacs Vul
cà, del qual es parla en un altre lloc 
d 'aquest butlletí, amb més detall . 

Culmina l'actuació del Club. Quan al 
darrer Campionat d'Espanya de 1." Di
vis ió. Jugat a Santander a la segona 
quinzena de setembre, obté el títol de 
Campió d 'Espanya. Jugaren Orestes Ro
drlguez. Bellon, Martín. Ayza, Nieto i 
MIralles. 

Tenen fi txa o ll icènc ia federativa 85 
socis del Club. 

Barcelona. desembre de 1980 

1. VILA BRICHS 

INDIVIDUALITATS DE RELLEU 

El Gran Mestre peruà ORESTES RO
ORIGUEZ, que és al club des de l'any 
1977. 

El Gran Mestre JUAN· MANUEL BE· 
LLÓN. que s'incorporà l'any 1976. Ha 
estat Campió d'Espanya els anys 1969, 

EL NOM DEL .VULCA-

VICTOR VEHI i JOSEP PISA han es· 
tat per dues vegades Campions de Ca
talunya Juvenils. 

MANEL PUJOL I ANGEL MARTIN han 
estat Campions d'Espanya Juvenils. El 
primer quedà Sots-Campió d'Espanya 
Absolut. 

ESTEVE MOYANO està en possessió 
d'una norma de Mestre FIDE. 

VULCA és el déu del foc i de l'elaboració dels metalls a "an
tiga Roma. Honorat com a protector contra els incendis. 
és venerat a astia i Perusa, i fou patró dels gals. 

VULCANIA es diu del tipus d·erupció volcànica de caràcter 
explosiu i esporàdic. . 

VULCANO és una illa de la mar Tirrena, la més meridional de 
les illes Eó/ies, a menys de 20 kms. de la costa nord de 
Sicília. Hi ha el volcà Vulcano, encara actiu, bé que la 
darrera erupció data oel 1888-90. 

VULCANO fou també el nom d'un carrer de Gràcia, després 
anomenat de L/uis Vives. situat entre els carrers de Milà i 
Fontanals i el de Venus. Va des del carrer de la L/ibertat 
fins el o·Abdó Terraoes. 

BAR VULCANO és el nom del bar que va allotjar la nostra 
entitat oes de la seva lundació eJ 18 de desembre de 1951 
fins a la inauguració oe la nova seu social del carrer 
Marti, 44, el dia 4 de desembre de 1976. 

No cal dir per què inicialment va dir-se de la nostra entitat: 
·CLUB DE AJEDREZ VULCANO-. En castellà perqué alesho
res imperava oficialment aquest idioma. I • Vulcano- perquè 
s·allotjava al bar d·aquest nom. el qual estava enfront mateix 
del carrer Vulcano, aleshores dit ja de L/uis Vives. 

Ara bé; posteriorment hi ha hagut moments en qué s·ha 
pogut pensar en el canvi de denominació. Ja hi pesa decisiva
ment el fet de portar uns anys de defensar el club. Ja comença 
a tenir la seva petita història. El • Vulcano- havia estat una 
institució en el seu barri. En cloure la Dictadura es portaven 
ja quasi 25 anys amb el nom i s·havien fet ja conquestes im
portants. Els seus adeptes l'hi eren veritablement fidels. Quan 
per fi es pogué catalanitzar el· nom, encara s'ens féu més 
atractiu. Es guerrer i ccmbatiu. Els nostres jugadors són vul
canians. Vulcà és el déu mito/ógic del treball. Es bonic. 
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Platja d'Aro (Baix Emporda), 16 I 17 setembre 1980 

A proposta de l'Institut d'Es
cacs de Catalunya, el Foment 
del Turisme de Platja d'Aro i 
l'Ajuntament d'aquesta localitat 
del Baix Emporda es fan carrec 
d'estatjar el matx internacional 
que ha d'enfrontar catalans a 
romanesos . 

Aquesta avinentesa fou pos
sible perquè l'€quip romanès fou 
invitat a Màlaga per a realitzar 
un matx-torneig amb l'equip lo
cal que comana el Sr, Lluís Ha
ritver, rcmanès que fa anys s'es
tatja a Espanya, primer a Bar-
celona -i on formava part de 
l'equip Jake, de l'Hospitalet de 
L1obregat- i des de fa pocs 
anys a Màlaga, 

Aprofitant el viatge de retorn 
en tren s'aturaren dos dies a 
Platja d'Aro, els 16 i 17 de se
tembre, que foren feiners per
què el retard en la seva arriba
da a Màlaga va impedir de fer
ho el cap de setma na anterior, 
i el següent començava a San
tander el Campionat d'Espanya 
per Equips de Club, 

Per cert que totes les ges
t ions foren fetes com si es trac-
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'. '. •• 

". 

'. 
',. 

'. <. 

'. 

I. T , BUCAREST 
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tés de l'equip nacional romanès, neix els dos terços dels juga-
això sí, a lC taulers, i quan fo- dors de l'equip olimpic romanès , 
ren a Platja d'Aro ens trague- Per a major precisió només hi 

no s'hi pot comptar més perqué 
al cap de poques setmanes Vi: 

morir. 
ren de con fusions fe nt-nos la mancaven els MI Suba i Ghinda 
precisió que constituíen l'equip I també el MI Troianescu que 
de l'I.T. de Bucarest. campió de s'havia posat sobtadament ma-
Romania i que per si sol for- lalt, el qual malaguanyadament 
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Tampoc el nostre equip estava 
complert car hi haguessin pogut 
entrar encara Calvo, Fernandez , 
Pablo i Garriga, entre altres , 



Trofeu donar per la 
GeneralItat de Catalunya 
al vencedor de rencontre 

EqUIp del f T Bucarest 
sota la bandera de 

Romatl/a 

Ara bé, la categoria de l'ad
versari a escala internacional 
era notable envers la del nos
tre equ ip, car els nostres hos
tes comptaven amb set juga
dors avaluats Internacionalment 
i nosaltres només cinc, alhora 
que els seus GM tenien supe
rior ava luació que els nostres, 
comptant-hi un dels millors ju
gadors del món com és ara Ghe
orghiu . 

Aixó feia ben difícil la come
sa de l'equip català malgrat no 
fos la confrontacIó amb una se
lecció nacional com la del pais 
de Romania , la qual , a quatre 
taulers, s'havia classi ficat en 6é 
lloc a l'Olimpiada de Buenos A, 
res, t978, darrera d'Hongria, 
U.R.S.S .. E.U.A , R.F.A .. i Israe l. 
I per davant D inamarca, Polò 
nia , Espanya, Suïssa i Canadà. 
en tre 65 paisos participants. 

L'equip romanés aleshores a 
Buenos Aires com ara a Malta 
estava basa t en Gheorghiu, Cio 
ca ltea, Suba, Ghinda i Ghitescu . 

Primer partit 

Aviat es veié que les partides 
eren durament disputades. Tot
hom comprengué què s'hi Juga
va de bon començament. I pri
mera sorpresa agradab le : amb 
poc més d'una hora i mitja Mar· 
tin guanyà el MI Ungureanu. 

Ben avançada la sessió Pa
drós entaula i Cuadras guanya . 
la qual cosa sembla encarrilar 
el matx, que només perilla pel 
costat de Bellon i Mateu. Efec
tivament ambós guanyen al cai 
re del control , on cauen altres 
resultats , i fins s'estavella una 
bona posició de Medina, que 
omet una jugada avantatjosa. 
S'arriba a la fi de la darrera 
sessió amb el resultat de 4 i 
mi!; a 3 i mig a favor de l'equip 
català, i amb dues partides sus
peses, el resultat de les quals 
semblen que Pomés farà tau
les però que Medina pot per
dre perqué porta un peó de 
menys i sense pràcticament cap 
compensació . 

Tot just començada la sego
na sessió Pomés i Reicher fan 
les taules esperades, mentre 
Medina treu l'enginy i, lliurant 
un segon peó, força una posi
ció de taules que assegura el 
triomf del nostre equip . 

Segon partit 

ció cap a Santander, on tre s 
dies després comença el Cam
pionat d'Espanya per Equips de 
Club i volen prendre les màxI
mes precaucions. 

Per tant s'introdueixen can
vis en l 'equip de Catalunya, cor
rent l'ordre de taulers i entrant 
Bordell al 8é. tauler i Paredes 
per la cua, per la qual cosa tots 
els jugadors pugen de col.loca
ció i algun d'ells repeteixen co
lor -Pomar i Cuadras les dues 
vegades amb blanques, i Me
dina les dues amb negres. 

Aviat es veu que Gheorghiu, 
després de la demostracIó del 
dia anterior i pertant les negres 
contra un sempre perillós Po
mar, es conforma amb taules i 
aquestes s'acorden amb poca 
estona . 

Tampoc Medina no està per 
massa filigranes després de l'es
gotadora partida del dia ante
ricr i repetint negres, per la qual 
cosa no es llança a una ruptura 
de doble tall, oferint les taules 
que li són acceptades. Aix í ma
teix Paredes s'assegura les tau-

Aquesta victòria, ben poc es- les amb poques jugades salvant 
perada, anima l'equip, el qua l airosament l'expedient. I també 
s'ha d 'enfrontar, però , amb la Ochoa , tot i portar les blanques, 
ba ixa de dos jugadors tan qua· cedeix les taules de seguida . A,-
lificats com Bellon i Martín, els xò redueix el matx a 6 partides, 
quals són reclamats pel seu de les quals Cuadras esmerça 
equip, el C. E. Vulcà, que ha poc temps del propi a provocar 
organitzat una curosa expedl - la seva segona victòrIa , i Padrós 
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Mateu - Botez 

Cuadras - Savin 

obté les taules després de ten
sa lluita. 

S'arriba , doncs, a la suspen
sió de la sessió amb el resultat 
de 3 punts i mig a 2 i mig a fa
vor de l'equip català, amb la 
perspectiva d'entaular aquest 
matx perquè hi ha dues parti
des perdudes -Vilageliu i Bor
dell-, una de possibles taules 
grasses -Pomés- que proba
blement no caldrà forçar perquè 
s'espera que Mateu rebli el clau 
de la seva victòria contra Ungu
reanu, que haurà estat la victi
ma romanesa amb dues derrotes. 

Aixi es produeixen els resul
tats i amb el 5 a 5 del segon 
partit, la mini ma victória del dia 
abans, dóna el triomf global al 
seleccionat català . 

Cerimònies 

Reicher - Pomés 

Botez - Padrós 

sultat encara no està decidit, es 
fa la cerimònia d'homenatge als 
dos equips amb un vi d'honor 
al qual assisteixen l'Alcalde de 
Platja d'Aro, el Director del Fo
ment del Turisme de Platja d'A
ro, i el President de la Federa
ció Catalana d'Escacs. 

En els seus parlaments feren 
esment de la importància i sig
nificació del matx que encara 
s'estava celebrant i que estava 
pendent de resolució. Per part 
del Sr. Segura va agrair les au
toritats i estaments de Platja 
d'Aro l'hospitalitat que conce
deixen als escacs. 

AI començament de les par
tides del primer dia cada juga
dor romanès va oferir al seu ad
versari un record de l'efemèri
des, i el capità de l'equip, Sr. 
Emanuel Reicher, va lliurar una 
placa del seu equip al Director 

AI terme de la primera sessió Tècnic de l'Institut d'Escacs de 
del segon dia, i tot i que el re- Catalunya. 
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Savin - Paredes 

Barbu{escu - Bordell 

En la cloenda tots els juga
dors foren profusament obse
quiats pels organitzadors i als 
respectius capitans els foren 
lliurats uns records de la parti
cipació dels seus equips. La 
companyonia regnant de cap a 
cap del matx va fer que els 
Srs. Reicher i Gheorghiu adre
cessin la paraula per agrair les 
atencions rebudes i invitar el 
nostre equip a tornar la visita a 
Bucarest. 

La Generalitat de Catalunya 
va donar un monumental trofeu 
per a l'equip guanyador aixi com 
sengles copes en miniatura per 
a cadascun dels participants. AI 
vespre, i després dels resultats 
de la segona sessió, el Sr, Se
gura, President de la F.C.E., es 
va fer càrrec del trofeu un cop 
assolida la victòria global per 
l'equip nacional de Catalunya. 

JORDI PUIG 



Martin - Ungureanu 

V dageUu - Reicher 

PRIMERA JORNADA 

N.O 209 D 22/a 

GHEORGHIU - BELLON 

Defensa eslava 

de dS_ 2 c4 c6_ 3 CI3 Cf6. e Db3? ... 
(Es clar que la Jugada habItual aqui 
és 4 Cc3 ... o bé 4 cXdS .... però JO 
volia provar quelcom en aquesta va· 
riant. que no és tan fàcil per a les 
negres com sembla . . . ) 4 ... Db6. (Les 
negres poden jugar també 4 ... d X c4. 
4 ... e6 o 4 ... g6. però crec que no és 
'àcil tenir bon joc i iguallat en cada 
una d'aquestes tres continuacions.) 5 
Ce3 CM;. 6 cSI ... (Forçant el contrin· 
cant a prendre una decisió.) 6 .. 
D X b3. (O bé 6 .. Dc7. 7 g3 ... i 8 
A'4 ... amb avantatge bastant clar.) 7 
• x b3 Ce417 (No dÓna res 7.. Cb4 . 
8 Ta4! ... etc. ) 8 e31 Hi71 (Una decisió 
molt interessant. cercant el con Ira JOC. 
però les negres Ja tenen problemes ... ) 
9 A X a6 b X a6. 10 C X e4 d X e4. 11 
Cd2 Tb81 (L 'únlca lugada) 12 Ta31 
eS. (Crec que les negres han de JU· 
gar aud perquè 12... '5. 13 Cc4!. . 
dóna clarament avantatge a les blan· 
ques. ) 13 C X e4 e X d4. 14 e x d4 Tb4. 
15 A_3 f51 16 Cd21 f4. (Sacrificant un 
peó Bellon arribà a tenir un xic de 

Stefanov - OCh08 Pomar - Gheorghlu 

Dues vistes generals de la sala de joc. 

LES PARTIDES 

JOc. però si les negres Juguessin bé 
s'haurien d ·imposar. ) 17 A X f4 T x d4. 
18 A.3 Tb4. 19 O-O A07. 20 Cc4 TbS. 
21 Tel l.. . (Una jugada simple però 
molt bona, amenaçant un xec modest 
a d6 i defensant el peó eS.) 21 ... TfS. 

22 Ad41. .. (La jugada clau com es 
pOdia veure més tard, però també era 
mteressant 22 Cd6 + A x d6. 23 c x d6 
Rd7. 24 AcS a6! 25 b4!. .. amb avan
lalgo blanc.) 22... TISI 23 Cd6 + I 
A x d6. 24 c x d6 TbdS. 25 A X g71 ... 
(Ara tots els finals seran guanyats per 
les blanques per la seva majoria de 
peces en el flanc de rei! Tan sols és 
necessari un joc molt exacte.) 25 .. 
T x d6. 26 Ac31. .. (Per tal d ' impedi r 
l'entrada a d2.) 26 ... TfdS. 27 Taal 
R17. 28 131 Te6. 29 Rf2 eS . 30 b41 c4. 

(Prenent b4 les negres ja no tmdrien 
cap esperança, ni tan sols teòrica.) 
31 Tel Tdd6. 32 Ta51 T x el . 33 R x el 
Tc6. 34 Rf2 Ab7. 35 h41.. . (Posant els 
peons en moviment i guanyant més 
espai.) 35 ... h6. 36 TIS + I Re7. 37 hS 
Ac8. 38 TI4 Ad7. 39 Ad4 Ae8. 40 g41 
Af7. 41 A x a7 ... (Si es guanyés el 
segon peó les blanques permetrien 
c4-c3. però aixó solament faria les 
coses més senzilles.) 41 . RfS. 42 
Ac5 + Rg8. 43 Td41.. . (Decls.va l'en
trada de torre.) 43 ... Te6. 44 141 Te8. 
45 IS Tb8. 46 Td6 06. 47 T x h61 • x b4. 
48 Ad4 ... (De manera inesperada per 
a un final bastant tranquil . les blan
ques amenacen un mat quasi impara
ble! ... ) 48 .. Ae8. 49 g51.. (I les nE>
gres abandonaren) 

1 - O 

Una partida simple i instructiva, de 
cert interès teòric. Mostra els perills 
per a les negres en la defensa eslava. 

FLORIN GHEORGHIU 

N.O 210 B 70/ . 

POMAR - CIOCALTEA 

Sistema indi 

1 c4 g6. 2 Cc3 Ag7. 3 CI3 d6. 4 93 
oS. 5 d4 Cd7. 6 AQ2 Ch6. 7 O-O 0-0 
8 03 15 9 d x e5 d x oS . 10 b3 Cf7. 
11 Ab2 c6. 12 Dd2 04. 13 Cd4 T08. 
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14 T.dl CdeS. 15 h3 DgS . 16 Cce2 
Oh6. 17 Ac3 COS. 18 h4 C17. 19 P 
e x 13. 20 C X 13 C X 13 + . 21 T x 13 
Aeo. 22 A x g7 O x g7. 23 Tf4. 

1 / 2·1 / 2 (158 · 2.03) 

N .O 211 D 16 / e 

GHITESCU - MEDINA 

Defensa ortodoxa 

1 d4 C16. 2 e4 06. 3 CI3 dS . 4 Ce3 
Ae7. 5 Ag5 O-O. 6 e3 h6. 7 A x 16 
A x 16. 8 Od2 Ce6 . 9 Tel a6 . lO h3 
TeS. 11 Ae2 d x c4. 12 A X c4 e5. 13 
dS Ce7. 14 0·0 CIS. IS Ce4 Cd6. 16 
Ad3 Ad7. 17 Oe2 Te8. 18 Tldl AlS . 
19 Cfd2 A X e4. 20 C X e4 Ae7. 21 CcS 
Al8. 22 b4 g6. 23 .4 Oh4. 24 e4 hS. 
25 a5 eS. 26 d Xc6 T x e6 . 27 Ob3 
TecS. 28 Te3 De7. 29 De2 T6cT. 30 
All Ce8. 31 Ae4 Cf6. 32 Oe2 Oe8. 33 
TI3 Rg7 . 34 Ab3 A x eS . 35 b x eS ObS. 
36 De3 O X eS. 37 O X eS T X eS. 38 
Td6 Tel + . 39 Rh2 C x o4. 40 T X I7+ 
Rh6. 41 Tdd7 Th8. 42 AdS Cd2. 43 h4 
Tel. 44 A x b7 Ct, +. 45 Rgl Tel . 

46 13 e4 . 47 A X e4 Cg3 +. 48 Ah2 
C x e4. 49 I x e4 TeS. 50 TdS T x dS. 
51 e X o5 Td8. 52 Ta7 T X d5. 53 T x a6 
Td4. 54 g3 Td2 + . 55 RgI T.2. 56 
Ta1 Ta4 . 57 a6 g5. 58 h x gS+ R x g5. 
59 RI2 Ta3. 60 Ta8 Rg6 . 61 Re2 Rg7. 
62 Ta7 + R16 . 63 Ta8 Rg7 . 64 RI2 
Rg6 65 Rg2 Rh6 . 

1/ 2 - 1 / 2 

H.o 212 

STEFANOV - OCHOA 

Obertura anglesa 

R 33/ b 

1 c4 e5. 2 Ccl Ct6. 3 Ctl CcS. 4 e3 
Ab4. 5 De2 A x c3. 6 D x c3 De7. 7 
d3 dS . 8 Ae2 O-O. 9 e X dS C X d5. lO 
Oe2 Cdb4. 1I ObI AlS . 12 .3 A x d3. 
13 A X d3 C X d3 + . 14 O X d3 04. 15 
Dcl e X f3 . 16 g x f3 CeS. 17 b4 C x I3 + . 
18 Re2 De4 . 19 Ab2 16. 20 Tacl CeS. 
21 Thdl 013 + . 22 Rel e6. 23 Td6 
Oh1 + . 24 Re2 O x h2. 25 Tcdl Rhe. 
26 Od4 Tae8. 27 04 OhS +. 28 RII 
Ohl+ . 29 Re2 013+ . 30 Rd2 O x I2 +. 
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31 Rel C13. 32 014 O x e3 +, 33 O x e3 
T x e3. 34 Td7 h5 , 35 T X b7 h4 . 36 
Tdd7 Tel + . 37 Re2 TgI , 38 Ad4 Tg2 + . 
39 Re3 h3 , 40 AeS Te8. 41 Tdl h2 , 
42 Thl Tel . 

O-I (200·2.03) 

N." 213 E 94 / a 

MART IN - UNGUREANU 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e x d4 . 4 
C x d4 C16. 5 Ce3 a6_ 6 AgS Cbd7. 7 
14 b5. 8 A x l6 g X 16. 9 OhS 0b6. lO 
0-0-0 Ab7. II CdS AX dS , 12 e x dS 
Te8. 13 Ae2 DeS. 14 Ag4 Te7. IS Ae6 
CeS. 16 I X eS. 

I - O ( 1.05 - 0.35) 

N.O 214 R 26/a 

MATEU - BOTEZ 

Obertura anglesa 

1 e4 Cf6 , 2 Ce3 06. 3 04 dS 4 eS d4 , 
5 e x f6 d x c3. 6 b X e3 D x f6 . 7 d4 
eS. 8 CI3 e X d4 , 9 AgS 006+. lO Ae2 
16. 1I C X d4 017, 12 AI4 AeS. 13 O-O 
O-O. 14 Oe2 e6. IS Tlel caS . 16 T.dl 
Ad7, 17 ObI b6. 18 Ad3 g6 . 19 Te3 
Tle8. 20 Tg3 Rh8. 21 CI3 gS. 22 A x gS 
I x gS. 23 C x gS A X I2+ . 24 Rhl Oh5. 
25 Ae2 T x e2. 26 T x d7 Tel +. 27 
D X el A x el . 

O - 1 (229·2.23) 

N.O 215 R 60 / a 

REICHER - POMtS 

Defensa holandesa 

1 d4 d6 , 2 g3 15. 3 Ag2 C16. 4 Ce3 go. 
5 e4 e6. 6 Cge2 Ag7. 7 e x fS AX fS . 
S h3 0·0. 9 g4 AeS. lO AgS DaS. II 
Od2 Cbd7. 12 O-O Tae8. 13 14 AdS , 14 
IS A x g2, 15 R x g2 CdS. 16 Ce4 O x d 2 
17 A x d2 g x tS . 18 g X IS cS . 19 d XcS 
C x eS. 20 C4c3 Cb6. 21 Tadl Tl7. 22 
Tl3 Te8. 23 Ael R18 . 24 CbS a6 . 25 
Cd4 Re8. 26 b3 Rd7. 27 e4 AeS. 28 
Ae3 Tg8 + . 29 RI1 Re8 , 30 Ce3 Rb8. 
31 Td2 Tgf8. 32 Tg2 e6. 33 Cee2 e x IS . 
34 Ah6 Te8. 3S T x lS T X IS. 36 C X I5 
Ce4. 37 Cd4 Cd7. 38 RgI Cd16. 39 
CI3 ChS , 40 Cg7 C x g7. 41 A x g7 
A14 . 42 Ad4 Cg3 . 43 AI2 Ce4. 

1/ 2 - 1/ 2 
N.O 216 E 511d 

PAORÓS- BARBULESCU 

Defensa siciliana 

1 e4 cS. 2 Ce3 CcG. 3 g3 g6. 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 d6. 6 Ae3 eS. 7 od2 Cge7. 
8 Ah6 O-O. 9 h4 Hi. 10 0-0-0 Ae6. 1I 

1980 

A x g7 R x g7 , 12 CdS A x dS. 13 e X dS 
Cb4, 14 Rbl Cb XdS, IS 14 h6 . 16 Ch3 
Od7. 17 hS gS. 18 l x g5 l x gS. 19 
C x gS h X gS. 20 O x gS + Rh8 . 21 
Oh6 + Rg8 . 22 DgS + Rh8 . 23 Oh6 + 
Rg8 , 24 Ae4 C16. 25 DgS + Rh8. 26 
Oh6 + . 

1/ 2 - 1/ 2 (2 ,05 - 1.25 ) 

N.O 217 R 811b 

HINCU - VILAGELlU 

Defensa escandinava 

I e4 dS , 2 e X dS Cf6. 3 e4 e6 4 d4 
e x dS . 5 Ce3 Ce6. 6 CI3 Ag4. 7 A02 
e6. 8 eS Ae7. 9 0-0 0·0 . lO a3 Ce4. 
11 Ca4 eS. 12 d x eS AX I3. 13 A x t3 
C x eS , 14 Ae3 Af6. 15 Ae2 Te8. 16 
Tel Ce6. 17 AI4 d4 . 18 Ad3 OdS. 19 
13 CgS. 20 Ce3 O X eS. 21 CbS Oe7. 
22 Ce7 Ce6. 23 C x e8 C x 14. 24 
C XI6 + O x 16 . 25 Ae4 d3 26 Tl2 
Ce2 +. 27 T Xe2 d x e2. 28 D X e2 Td8. 
29 Tel g6 , 30 012 Od6. 31 g3 b6. 32 
Rg2 CeS. 33 Te2 Cd3. 34 oe3 CcS . 35 
Ae2 a5. 36 RI2 Rg7 . 37 DeS + O X eS . 
38 T x eS Td4. 39 Te2 Cd3 + , 40 A X d3 
T x d3. 

1/ 2 -1/2 (240 ·2.29 ) 

N.O 218 E 92/ b 

JORDI CUADRAS _ SAVIN 

Defensa siciliana 

1 04 eS. 2 CI3 d6 , 3 d4 e X d4 . 4 
C x <14 C16. 5 Ce3 . 6. 6 Ae2 eS , (Aques· 
ta jugada crea una debilitat a l'escac 
dS, però està plenament compensada 
pel JOc actiu de les peces negres Una 
segona possibi litat és Jugar 6 . e6, 
planteJant·se la complexa variant Sch 
veningen) 7 Cb3 Ae7. 8 O-O O-O. 9 
Ag5. .. (Una jugada inlrodulda a la 
partida Kàrpov-Kavalek, Waddinxveen 
1979. en certa manera anllga però III · 
gada a una idea nova.) 9 .. . AeG. 10 14 
e X f4 . (SI l'alfil blanc fos jugal a e3. 
les negres podrien continuar amb 10 
Del . 11 IS Ac4. Aqui la situaCIÓ es 
diferent. la resposta a 10 Dcl sena 
11 A x f6 segui t de f5 I la debilitat de 
d5 serie molt sensi ble ) 11 A x '4 .. 
(Ara. amb una petita inverSió de JU ' 
gades estem dinS la partida Smlslov· 
Petrosslan del 27è. campionat de 
l'URSS de 1960. ) Il . Cc6. 12 Rhl 
CeS. (A la partida Kàrpov-Kavalek e!> 
Jugà 13 Del ¡ 14 Tdl . En el cas pr(>
sent això no és factible per 13 Cc..j 
llavors la dama blanca irà a 93 via 
04·' 2·g3 i d 'aquesta forma s'l mpedep; 
13 Cc4.) 13 Od4 Oc7. 14 Tadl Tace . 
15 012 TIeS. 16 Og3 Cld7. 17 Cd4 

(Veure diagrama que segueix. ) 



(lI bla nc comença a pressionar ~ 

bre les dues debili tats més important 'i 
dl~ 1 negre. dS I fS. ) 17 96. lS eIs 
A18. 19 Ah6 A x h6. 20 C x hS + Rh B 
21 Oh4 Od8. 22 014 Oe7. 23 Td4 TeS. 
24 Tfdl Td8. 25 Tll . (La pressió a 
la columna de dama no podia prog res
sar I també el neg re amenaçaVa alli · 
berar-se amb 25 0 16.) 25. . Rg7. 
26 h3 (Donant un punt de suporl , 
el g4, a la retirada del cavall de h6. ) 
26 016. 27 Og3 Oe7 ( Interessant 
era la continuaCió 27 . Cf3. però aquí 
el negre ja estava molt acuitat de 
temps I preferi no en trar en !iOles 
complicades.) 28 CIS + A x iS. 29 CdS 
Of8. 30 e x lS T x c2. 31 '6 + ... ( Millor 
és 31 Ad I T x b2. 32 Ab3 .. ) 31 .. 
e x 16? (La defensa correcta era 31. 
Rh8. 32 Th4 Ce6! 33 AdI T x b2. 34 
Ab3. ) 32 C X I6 T X e2. 33 TM h6. 34 
T x hS 

1 • O (1 .32 • 2 .. 27) 

JORDI CUAORAS 

SEGONA JORNADA 
N.O 219 R 43/ b 

POMAR · GHEORGHIU 

Obertura anglesa 
Defensa Benoni refusada 

1 CI3 cS . 2 e4 C16. 3 d4 e X d4. 4 
C X d4 bS. 5 Cc3 Ab7. S e3 e6. 7 b3 
Ab4. 8 Ab2 0·0 . 9 a3 Ae7. 10 CI3 d6 . 
11 Ae2 Cbd7. 12 0·0 06. 13 Cd4 Oe7. 
14 AI3 Tle8. 15 Tel CeS. 16 A x b7 
D X b7. 17 Oe2 Te7. 18 Tfdl Tae8. 19 
04. 

1/ 2 · 1/ 2 

N.O 220 E 26 / a 

CIOCALTEA · MEDINA 

Obertura Ruy López 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6. 4 Aa4 
dS. 5 A x e6 + b X e6. 6 d4 IS . 7 Ce3 
g6 . 8 Oe2 Ag7. 9 d x eS I X eS. 10 Ag5 
Ata. 11 Oe4 Ad7. 12 h4 h6. 13 Ae3 
Ce7. 14 0·0·0 Oe8. 15 Cà2 aS. 16 13 
Ag7. 17 b3 AeS. 18 Od3 0·0. 19 .3 

ob7. 20 Ca4 eS. 21 Ce4 Tld8. 22 h5 . 

1/ 2 · 1/ 2 

N.o 221 

OCHOA· GHITESCU 

Defensa SIciliana 

E 80/e 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 AbS + Cd7. 4 
0·0 CI6. 5 Tel a6. 6 All eS. 7 e3 Ae7. 
8 d4 0·0. 9 a4 b6. 10 h3 Tb8. 11 Ca3 
e X d4. 12 e X d4 Ab7. 13 dS CeS. 14 
Cd2 oe8. 15 CabI . 

1/ 2 · 1/ 2 

N.o 222 

UNGUREANU · MATEU 

R 74 /b 

Defensa Benoni clàssica 

1 d4 CI6 2 e4 eS . 3 dS eS 4 Ce3 dS. 
5 g3 Ae7. 6 Ah3 A x h3. 7 C x h3 h5 . 
8 13 Ch7. 9 Oe2 Ca6 . 10 Ad2 od7. 11 
CI2 h4 . 12 g4 g6. 13 a3 0·0 . 14 To l 
Ce7. 15 QS OdS. 16 Ch3 Ce8. 17 Oe4 
Cg7 18 O x h4 C15. 19 o g4 Ro7. 2" 
14 e x 14. 21 O X 14 Cd4. 22 0·0·0 b5. 
23 Ae3 Cb3 +. 24 Re2 b x e4. 25 O x e:1 
C.5 26 oa4 Tb8. 27 CI2 Te8. 28 ("Ie4 
AfP 29 Tg3 Rg8 30 AI4 ob6. 31 Tb1 
Cb3. 32 e3 Cd4 + . 33 Rdl C15. 3S Th3 
Ag7. 35 Oe4 od8. 36 Rd2 od7. 37 011 
Tb3. 38 Re2 Teb8. 39 C x eS d X eS. 4: 
A x b8 T X b8. 41 og2 A X e3 (S\. 42 
R x e3 Oe7. 43 e4 C x gS. 44 Td3 DeS + 
45 Re2 e4 46 Te3 C x e4. 

O· 1 (2.54 . 2.44 ) 

N.O 223 R 52/a 

POMtS • STEFANOV 

Obertura peó dama 

1 d4 C16 . 2 CI3 eS. 3 AI4 b6. 4 e3 Ab7. 
5 h3 dS . 6 Ad3 Cbd7. 7 Oe2 e6. 8 e4 
Ae7. 9 Cbd2 0·0. 10 e3 Te8. 11 eS 
CdS. 12 Ah2 d X eS. 13 d x e5 CeS. 14 
Ae2 aS. 15 Ce4 Aa6. 16 od2 Cb4. 17 
0·0· 0 Cbd3+. 18 A Xd3 C x d3+ . 19 
Rbl odS. 20 oe3 a4 . 21 Td2 Ted8. 22 
Thdl eS. 23 Cel e4. 24 13 Oe6. 25 g4 
Td5. 26 C x d3 e X d3 . 27 g5 AeS . 28 
014 Tod8. 29 h4 b5. 30 a3 ob6. 31 og3 
b4. 32 a X b4 A x b4. 33 e x b4 O X b4. 
34 C16 + g X 16. 35 g X 16 + R18. 36 
Tgl Re8 . 37 og8 + 018. 38 O X h7 Rd7 
39 Og7 Oe8. 40 Og4 Re7. 41 Tel + 
Rb7. 42 Ob4 + ob5. 43 Te4 O X b4. 44 
T x b4 + AbS. 45 h5 Th8. 46 Th4 Tdd8 
47 h6 Th7. 48 AI4 Tg8. 49 Ra2 Tgl . 

1/ 2 · 1 / 2 
N.o 224 

BOTEZ· PAoROS 

Defensa Bogoíndia 

O 31 / b 

1 d4 C16. 2 e4 eS. 3 CI3 Ab4 + . 4 Ad2 
oe7. 5 g3 0·0. 6 Ag2 A X d2 +. 7 o X d2 

d6 . 8 Ce3 Ce6. 9 0·0 aS . 10 e4 eS. 11 
d5 Cb8. 12 b3 b6 . 13 a3 Ag4. 14 Cel 
Ca6. 15 Tbl h6 . 16 b4 Ad7. 17 Cd3 
a X b4. 18 a x b4 Ta7. 19 Tal TlaS. 2C 
Ta2 Cb8. 21 Tia 1 T x a2. 22 T x a2 
T X a2. 23 O x a2 Oe8. 24 Oa7 Oe8. 25 
eS b x eS. 26 b x eS CeS. 27 e6 Ag4. 
28 Cb4 R18. 29 13 AhS. 30 Cdl 15. 31 
CI2 I x e4 . 32 C X e4. 

1/ 2 · 1 / 2 (2 .27·2.02) 

N.o 225 R 80/e 

VILAGELlU • REICHER 

Defensa Robatsch 

1 e4 g6. 2 d4 Ag7. 3 14 dS . 4 eS h5. 
5 CI3 Ch6. 6 Ad3 AlS. 7 0-0 e6. 8 Ae3 
A18 . 9 Rhl Cd7. 10 Cbd2 Ae7. 11 oe2 
A x d3. 12 e x d3 C15. 13 AI2 aS. 14 
Tael a4. 15 a3 e6. 16 Cbl Ob6. 17 
Ce3 Oa7. 18 Te2 Ad8. 19 OdI Ab6. 20 
Ce2 R18 . 21 Od2 Aa5. 22 Ce3 Rg7. 23 
Tlel Ad8. 24 h3 Ae7. 25 Cdl Tag8. 
26 Ce3 R18. 27 Oe3 h4 . 28 C X 15 9 x IS. 
29 b3 a x b3 . 30 O x b3 Rg7 . 31 Tb l 
Tb8. 32 a4 C18. 33 T X e6 b x e6. 34 
O x b8 O x a4 . 35 ob3 o X b3. 36 T X b3 
Cg6. 37 Tb7 Ta8. 38 Te7 Ta3. 39 T x e6 
C x 14. 40 A X h4 A x h4 . 41 C X h4 
T x d3. 42 CI3 C x h3. 43 Te7 CI2 + . 
44 Rgl Ce4. 45 RII Ta3. 46 Te2 14 . 47 
Re2 Cg3 + . 48 RI2 Tal . 49 Cd2 Rg6 . 
SO Tb2 Tdl . 51 RI3 Rg5 . 52 Ta2 Te t. 
53 RI2 Te4. 54 RI3 RIS. SS Tb2 Te3 + . 
56 RI2 Ce4 + . 57 C X e4 R x e4. 58 Tb7 
R X d4. 59 T x 17 R x eS. 60 94 Re4 . 
61 TI6 eS. 62 g5 TI3 + . 63 Re2 Tg3. 
64 g6 d4 . 65 RI2 d3 . 66 Td6 Tg5. 67 
Tl6 Rd5 . 68 Ta6 d2. 69 Re2 Tg2 + . 70 
Rd 1 e4. 71 g7 e3. 

0 · 1 

N.· 226 R 93/ b 

BARBUlESCU · BORoELL 

Defensa Caro Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 ex d5 e X dS. 4 
e4 C16. 5 Ce3 Ce6. 6 CI3 Ag4. 7 
e x d5 C x d5. 8 ob3 A x 13. 9 g xl3 eS 
10 O x b7 C x d4. 11 Ab5 + C x b5. 12 
Oe6+ Re7. 13 D X b5 C X e3. 14 b x c3 
od7. 15 Tbl Td8. 16 Ae3 O X b5. 17 
T x b5 a6. 18 TaS TaS. 19 .Rd2 Rd8 
20 Tbl Ad6 . 21 Tb7 Tl8. 22 h3 Re8 
23 Tb6 Td8. 24 Rc2 Ae7. 25 Ta x a6 
T X aS. 26 T X a6 Td5. 27 Ta8 + Rd7 . 
28 Tg8 g6. 29 Tg7 Tl5. 30 T X h7 T x 13. 
31 04 Ad8. 32 Rb3 T15. 33 Re4 Re6 . 
34 Th8 Rd7. 35 Rb3 Tl3. 36 Rb4 Tl5 
37 Re4 Tl3. 38 Rd3 T15. 39 e4 Th5. 
40 T x h5 g x h5. 41 Ad2 Re6, 42 aS 
A16. 43 Ae3 Rb7. 44 Ab6 RaS. 45 Re2 
Ag5. 46 Re3 AI6 + . 47 Rb4 Ah4. 48 
13 Ael + . 49 ReS Ag3. 50 Re6 15. 51 
Rd7 eS. 52 eS e4. 53 f x e4 f x e4. 54 
e6 e3. 55 A x e3 R X aS. 56 AeS h4. 57 
Ad6 Rb6 . 58 e7 A X d6 . 59 R x d6. 

1 • O 
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N." 227 E 12/b 

CUAORAS · HINCU POESIA ESCAQUISTA 
Defensa Philidor 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 Cd7. 4 Ae4 
e6. S 0·0 Ae7. 6 d x eS d x eS. 7 CgS 
A x gS. 8 OhS Olli . 9 AX g5 Og6. 10 
O x g6 h X g6. 11 Cd2 Ce7. 12 a4 C18. 
13 Aa2 16. 14 Ae3 AeS. 15 Ce4 Ce8. 
16 Tld1 A Xe4. 17 A x e4 Cb6. 18 Ab3 
Te8. 19 eS Cbd7. 20 A x a7 Re7 . 21 
Ae3 ceS. 22 a6 b6. 23 A x eS R x eS. 
24 b4 Te7. 25 e4 eS. 26 b5 gS. 27 TdS 
Re7. 28 Tad1 Tb8. 29 Td6 C18. 30 
T X b6 T x b6. 31 .7 T x a7. 32 A X eS + 
Re8. 33 A X b6 Ta4. 34 Te1 Cd7. 35 
Ae3 Tb4. 36 eS T x bS. 37 e6 Tb8. 38 
c X d7 + R X d7. 39 Ta1 ReS. 40 To6 + 
R17. 41 Ta7 + Rg6. 42 13 Te8. 43 Rf2 
Te3. 44 h3 Te2 +. 45 Rg3 Te6. 46 
Rg4 Te3. 47 A x gs Te2. 48 g3 I X 95 
49 Ta6 + Rh7. 50 TaS Rh6. 51 T x eS . 

1/ 2·1 /2 

1 · O (028·1.591 

N.O 228 E 90/ a 

SAVIN· PAREDES 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4. 4 
C X d4 Cili . 5 Ce3 06. 6 Ae3 &6. 7 14 
Oe7. 8 013 Ce6. 9 Ad3 Ae7. 10 0· 0·0 
Ad7. 11 94 C x d4. 12 A x d4 eS. 13 
I x eS d x eS. 14 093 Ad6. 15 Ag1 AeS. 
16 Ae2 Te8. 17 Od3 Ae7. 18 g5 Cd7. 
19 h4 DaS. 20 Rb1 bS. 21 CdS. AeS. 
22 Od2. 

1/ 2 · 1/ 2 

Incorporeu-vos .1 

ESCACS 

Pla ~comè~ric . Relaulc antic, 
egipcI o gotlc. Luxe de ric. 
L'autèntic màrtir. venç el falic . 
En plena lluita, s'esdevé un tic. 
escenogràfic, de l'enemic. 

La base sembla a rleq uinada: 
el que perd temps, perd la jugada. 

Blanq ues o negres. L'atzar, absent. 
no ho abalança. L'enteniment 
mena el monarca i el segui ment 
a un final tràgic. No pOC'd gent 
arronsa espat lles, indiferent. 

La base sembla arlequinada: 
dolor en el cor i a la mirada . 

VICENÇ PRAT ( 1956) 

La poesia de les peces que parlen, ¡lIginl,' 

diagonals creUade!i per interrompre el ¡UI.\. 

el seu pas. Esde\'enen llenguatge: IIIl so. 
No éj' necessària la me\'o mà. 
Puc pensar i entendre la bellugadissa, 
Un tauler, UllS quadres, les peces. 
Són variades iI.lusiol1s de ser. 
Van més enllà. més lluny i ho entenc. 
Romandré pensatiu o hi aniré al darrera? 

ENR IC OLIVER 

PATRONAT D'AJUT AL "BUTLLETi D'ESCACS" 
Per a formar part d'aquesta entitat s'han establert diferents graus de col.la· 
boraeió segons les possibilitats i magnitud de qui s'hi vulgui adherir : 

Membre patrocinador 24.000 pessetes 

Membre· eol.laborador 12 .000 pessetes 

Membre mantenidor . 6.000 pessetes 

DONEU EL VOSTRE SUPORT I AJUT AL "BUTLLETI D'ESCACS" 

~. el batec de la nostra època 
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ESPECIALIDAD EN UNION 
DISTRIBUIDORA 
DE 

PUBLICACIONES Y MATERIAL DE AJEDREZ 

NACIONALES Y EXTRANJEROS 

AJEDREZ 

Casa nova , 27, 3.°, 2.° Teléfono 3232190 BARCELONA-li 

ii Nuestra gran 
exclusiva !! 

Revista Cubana 

«Radio 
Rebelde» 

Periodicidad: bimestral. 

Suscripción año 1981 
(6 números): 1.000 Ptas. 

Precio ejemplar sue Ito: 250 Ptas. 

Notación: Descriptiva. 

Alliles de distinto cotor _w O' __ 

ANALlZAMOS SUS PARTIDAS 

• En 1959, Cuba no tenia ningún titulado 
internacional. Hoy, tras la Revolución , 
5 Grandes Maestros y 19 Maestros In
ternacionales respaldan la gran cali 
dad tècnica de esta revista. 

• Las mejores traducciones de las re· 
vislas soviéticas. 

• Articulos de Capa blanca, Botvinnik, 
Suetin, Dvoretsky, Flohr, Polugayevs
ky, Guillermo Garcia ... 

• 64 paginas de gran formato (31 x 25 
centimetros) que la avalan como la 
mejor en su gènero de habla hispana. 

• La actualidad sacrificada en virtud de 
la calidad tècnica. 

• Aprenda ajedrez con Radio Rebelde . 

• iiSuscribase!! 

- '----" .. -_ .... _-_ .. -
Comentarios a cargo de nuestros colaboradores Josè Luis Fer
nandez (Maestro Internacional) y Francisco Javier Ochoa (Maes
tro F.I.D.E.). 

. -_ .. -...,,--... .. _-_ .. - ::.:.. .... ~~:-..:..~: -------_ .. _-- .. ------_ .. - .. -_._._---,---_ .. _---- .... _ .-----_ .. -=:::..-.::.:.::.., .. :=:.::. --- .. --=:':=:'''.-':-:-'': ::"'_-_._-
---'-"-- ... - -------_ .. __ ........ - ... _ .. _~ .. -... __ .. -_ .. __ .. -_ .. -.-_._------- .. _ ... __ .... _. 
:::::".-:.:-....:-'-'" ==-"':""::-•. ==.:."'! 
¿=.f-~[=2~ ~::~~:~-2 
~~~~~~.t.¿ ~~~~~~ 
=::-.::.:..."":'=.:.':.:': =.;-....;,:-:::::::..-~ 

=:.:...:=::::;:~ :-..:=~~::::..: 
":.-":'-:-"='-'::._ ~~~~':::l'~ 
=:=-:..:.=..":'=.::.:: :.!'~-.!=-=~.: .. :: 

Tarifas: 
1 partida comentada. 500 Ptas. 
2 partidas comentada s 800 Ptas. 

3 partidas comentadas 1000 Ptas. 

Mas de 3 325 Ptas. c./u. 

Idem para finales y combinaciones o analisis de posiciones. 
El epilogo de toda partida comentada llevara consigo una serie 
de consejos practicos para mejorar su juego. 
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VI CAMPIONAT OBERT DE BARCELONA 
Temporada 1980/8 1 31 octubre a 19 desembre 

PRADA, COM A CAMPiÓ D'HIVERN, A LA 
FINALíSSIMA DE CATALUNYA 

Bofill, Garriga i Gil Reguera a les semifinals 

Picó, (Foment Martinenc) i Say rol (Barcelona), guanyadors a 1." categoria 
Pere Camps (Foment Molins de Rei), guanyador a 2." categoria 

Jaume Castany (Súria), guanyador a 3." categoria 

Després dels augments de 
participació dels dos darrers 
anys, es podia creure que era 
una competició consolidada i en 
peu d'igualtat amb el Campionat 
Individual de Catalunya, del qual 
n'és una rèplica. 

Si els primers anys va costar 
d'interessar els jugadors de Pre
ferent, ara sembla que aquests 
ja hi tenen prou alicients, al
menys pel que fa als que tenen 
pretensions, car ultra el campió 
que es classifica directament 
per a la final del campionat de 
Catalunya, els tres jugadors se
güents passen a disputar les 
corresponents semifinals. 

Enguany s'ha donat, a més, la 
circumstància que per prendre-hi 
part jugadors que ja estaven 
classificats d'antuvi, s'han hagut 
de córrer llocs per a designar 
els nous classificats, havent 
anat a parar fins el vuitè de la 
classificació . 

Per tant es pot creure que per 
aquest cami sembla que la com
petició fun ciona. 

La sorpresa ha estat veure la 
fluixa inscripció de les altres ca
tegories, especialment notable a 
1.° (24 % de menys participa
ciÓ!) i a 3.° (32 %!). 

la inflació que provoca l'allau 
d'ascensos en tan poques ca
tegories disponibles. 

Potser fou una reacció a des
temps la que féu que, amb el 
campionat en marxa. el Consell 
Directiu , a proposta dels seus 
serveis tècnics representats pel 
Sr. Torquet, en reun ió del 6 de 
novembre, es tornés enrera d'a
quell acord quan ja no servia 
per a millorar la inscripció, si 
aquest podia ésser l'objectiu fi
nal. 

Categoria Preferent 

Un altre cop, com ja féu fa tres 
anys, tornà a guanyar Francesc 
Xavier Prada, ara empatat amb 
Antoni Juanpera, que el guanyà 
i fins acabà imbatut, però el Bu
cholz va jugar una mala passa
da al jove jugador d'Olesa, i 
quedà desplaçat al segon lloc. 

De tota manera val a dir que 
allà on Juanpera ensopegà, no 
fent-hi més que taules -Pisa i 
Bofill-, Prada guanyà ambdós 
adversaris en el moment decisiu 
de la competició, per la qual 
cosa el conjunt de l'actuació 

se'l trobà favorable en el re
compte del Bucholz. 

Ccmpletant el que dèiem en 
el comentari previ , tant Juanpera 
com Pisa, Miralles i Tosan ja 
estaven classificats per a les se
mifinals, per la qual cosa els 
tres jugadors que van a aquesta 
fase són Bofdl, Garriga i Gil Re
quera, els quals pretenien, amb 
la seva participació , estalviar-se 
aquest pas si esdevenien cam
pions. 

Com demostra la marxa de la 
clessificació que es dedueix del 
quadre adjunt , era Pisa qui te
nia les majors probabili tats, ja 
que encapçala la classificació 
fins a la darrera ronda . i en ella 
juga amb blanques contra Pra
da. No aprofi ta aquesta avinen
tesa, i en perdre va quedar des
penjat del seu objectiu. 

Tamooc Miralles no reex; en la 
seva fita , de la que l'apartaren 
Tosan i el seu company de club 
Pisa, aquest en el moment de la 
recupera ció de la primera der
rota . 

Com passa en aquesta mena 
de competicions, i més quan són 
tan curtes, una derrota -a 

Tal vegada hi va influir la re 
ducció de possibilitats que s'es
tabl iren en les normes d'ascens 
que, d'acord amb la proposic iÓ 
de la Comissió Esportiva, la Jun
ta Direct iva de la F.C.E., en la 
seva reunió del 17 de julio l, va 
admetre que fossin necessaris 
6 punts i mig (81 % ) en lloc de 
6 (75 %) per a tenir dret a l'as -

Categoria 75/76 76/77 77178 78/79 79/80 80/81 

Preferents 38 54 47 60 71 90 

Primeres 105 108 103 130 132 100 

Segones 113 133 113 123 144 123 

Terceres 141 173 124 235 244 164 

TOTALS 397 478 387 548 591 477 

cens de categoria, a fi de tal lar 
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CLASSIFICACIÓ FINAL DE PREFERENT 

'0. " ... ... .. , 
<cv. t ' .. ,. , . TOTAl. Buc"oI1 PUNTS 
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MORELL 21'0 S."c~ona V. ~ , o ' 0 V. , 
RAMIIII!l "" COng.a o o '12 " V. , 
P AIII ERA "" Cal.Ió",. V. Vz ' o V. V. , 
ROSICH - , .. , VaA 'h ~ V. o V. V. , 
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'!. 1J2 I IN 1 V. o . 1 1 1 , 
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V1APl.ANA 'el Ausc 1J2 ¡f 

VIDAL - ç .. .....,.... v o V. [, o 1J2 3 t • I , ,,, , 

25è. a 37è. amb 4 punts i mig 
BASART (Guixolenc), FERNANDEZ DIAZ (Foment Marti
nenc), FERRAN (Olot), JULBE (Ateneu Barcelonès) , LÓ
PEZ (Sant Andreu), OLIVER (Congrés), PLANELL (Igua· 
lada), RIVERA (Barcelona), SEGURA (Espanyol), TORRES 
(Congrés), TRIAS (Lleidatà Ruy López), VILA (Manresa) 
i VIÑALS (Congrés).' 

36è. a 49è. amb 4 punts 
ARAN DA (Colom), BORRAS (Lleidatà Ruy López) , ESTRE
MERA (Barcelona), FERNANDEZ (Cerdanyola Vallès), A. 
GONZALEZ (Cornellà), INGLI"S (Congrés), A. MARCO S 
(Barcinona), MAROTO (Sitges), MIQUEL (Barcelona), LA
VOLA (L'Hospitalet) , RODRiGUEZ (Barcelona) i ROMERO 
(U. G. d'E.). 

50è. a 62è. amb 3 punts i mig 
BATALLA (Barcinona), CASALS (U. G. d'E.), COQUARD 
(Barcelona), FORTEA (Foment Martinenc), GALOBART 
(Caixa de Pensions), G. GONZALEZ (Cornellà), HERNAN 
DEZ (Terrassa), MOLINA (Ciutat Badia), PARERA (Vul 
cà), RIZO (Coll Blanc) , SATORRAS (Foment Martinenc), 
SOLER (Tres Peons) i SOLSONA (Tres Peons) . 

63è. a 70è. amb 3 punts 
ALBERO (Cornellà), ARISTEGUI (Vulcà) , BAS (Barcelo
na), BRUSI (Girona), FERRON (Jake), RIFI" (U. G. d'E.), 
SERRA (La Lira) i VIVES (Hortenc) . 

71 è. a 76è. amb 2 punts i mig 
BARRACHINA (Jake) , ENGUIDANOS (Ateneu Aragonès). 
FABRE GAS (Terrassa) , FERNANDEZ (Espanyol), PÉREZ 
(Ateneu Barcelonès) i VILA (Am,stat). 

77è. a 79è. amb 2 punts 
AMAT (U. G. d'E.), COMES 
Andreu) . 

60è, amb '12 punt 
HUERTAS (Olesa) . 

(Masnou) i MAIZTEGUI (Sant 
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33,50 
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27 

temps. permet remuntar-la fàcil -
ment sense massa entrebancs. 
Això és el que li passà a Garriga 
després de perdre amb Morell , 
i li fou fàcil situar-se de nou. 

En canvi el madrileny del Gi-
rona Gil Reguera, després de 
perdre amb Bofill i feta la re· 
muntada en les dues partides 
següents, es tornà a trobar amb 
un fort compromís, Juanpera, 
que no salvà. Tot i així arribà 
justet a passar a les semifinals, 
on esperem ens doni la mesura 
de la seva real vàlua. 

D'entre els retirats o elimi-
nats, a més de trobar els que 
deixaren de fer-ho a la 1.0 ron-
da malgrat haver-se inscrit, en 
trobem d'altres que ho feren 
amb unes quantes partides a 
coll, i fins alguns simptomàtica· 
ment quan perderen les seves 
virtuals possibilitats . Esperem 
que el Comité de Competiciò ho 
tingui en compte, perquè fins hi 
ha reincidents, la qual Cosa és 
totalment deplorable. 

Les altres categories 

A 1.0 categoria la lluita s'en
taulà entre Picó i Sayrol . Amb
dòs acabaren amb els mateixos 
punts, però no s'arribaren a tro
bar degut a la diferent faisó en 
què ho feren . 

Ficó guanyà quatre partides 
de sortida -Casas, Ferrer Se
rrano i T ébar- entaulà' amb 
Sàenz, guanya Gàndara, i en· 
taulà amb Casam or i Morancho, 
tenint regularment l'alternativa 
blanques/negres, començant per 
aquest darrer color. 

Sayrol tingué també el mateix 
ordre de colors que Picó, i aviat 
quedà endarrerit , car després de 
guanyar Fujol i Bescòs perdé 
amb Tébar. A partir d'aqui va 
anar remuntant tot sol guanyant 
Serrano, entaulant amb Grados, 
i tres vic :òries finals amb Gon
zàlez , Prat i Vidal. Com que fou 
l 'únic que guanyà a l'última ron-
da del grup capdavanter, ja que 
la major part es va conformar 
amb entaular per completar la 
puntuació mjnima per a l'ascens, 
en va treure profit empatant el 
primer lloc. 

A 2.° categoria la lluita aparent 
s'entaulà entre Camps i Mose
llas. I diem aparent perquè no
més ho sembla tenint en comp
te la classificaciò final, car la tra-
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CLASSIFICACiÓ FINAL 

PRIMERA CATEGORIA 

Campions amb 6 punts i mig Carles PICÓ (Foment Marti 
nenc) i Josep M.o SA YROl (Barcelona) . 

3er. a 13è. amb 6 punts 
AZUA (U.G.d·E.), CASAM OR (Caixa de Pensions), CA
HUÉ (Ateneu Colom), GUAL (U.G.d'E.), GABARRO (Coll 
Blanc), MORANCHO (Barcelona), MOYANO (Vulcà), PU
JOL (Ateneu Barcelonès), SAPERAS (Congrés), SAENZ 
(Barclnona) i TEBAR (Cornellà) , 

14è. a lBè. amb 5 punts 
COMPANY (Castellar), MINGUELL (Vulcà), NAVINÉS (Ate
neu Colom), SERRANO (Barcinona) i VIDAL (Tres Peons) . 

19è. amb 4 punts i mig 
BARNET (Olesa). 

SEGONA CATEGORIA 

Campió amb 7 punts i mig Pere CAMPS (Foment Molins de 
Rei) . 

Sots-campió amb 6 punts i mig Albe rt MOSELLAS (Torre
negra). 

3er. a 18è. am b 6 punts 
CANÓNIGO (Vulcà), CASA (Hortenc), CAZORLA (Cerda
nyola Vallès), FARRÉ (Agut), MARTINEZ (Hortenc) , MORE
NO (Cerdanyola Vallès), E. MURATET (Barcinona) , PAS
CUAL (Catalunya) , POBLETE (Barcelona), A. PONS (Tor
renegra), M. PONS (Torrenegra) , PUY (Terrassa), RISCO 
(Català), SANGLAS (Joventut), SOLÉ (Catalunya) i VIÑALS 
(Congrés). 

19è. a 24è. amb 5 punts 
AMORES (Olesa), COLL (La lira), FERNANDEZ (La Col
mena, El Rusc) , LA VOLA (L'Hospitalet), MORROS (Hor
tenc) i PICAÑOL (Vulcà) . 

25è. amb 4 punts i mig 
DUCET (r orrenegraJ. 

TERCERA CATEGORIA 

Campió amb 7 punts i mig Jaume CASTANY (Súria). 
Sots-campió amb 6 punts i mig Joan GAL VE (U.G.d'E.) i S. 

ALARCON (Vulcà) . 
4rt. a 23è. amb 6 punts 

CAMPS (Cerdanyola Vallès), CARRASCO (Vulcà), CUAS
NICU (U. G. dE), DOMÉNECH (Congrés), ESPAÑOL (Car
mel), FLORES (Sedeta), GAll NO (Barcelona), GARCIA 
(Hortenc). ISERN (Sant Fel iu), LÓPEZ (Congrés), MAR
QUEZ (Torrenegra), MILÀ (Sant Feliu), ORTEGA (Cerda
nyola Vallès) , PANIAGUA (Granollers), PARERA (Vulcà), 
RODILLA (Hortenc), RODRIGUEZ (Esplugues), SALA (Se
deta), SANCHEZ (Hortenc) i SERRATÉ (Sedeta) . 

24è. a 25è. amb 5 punts i mig 
BLANCH (Vulcà) i MULA (Tres Peons) . 

26è. a 34è. amb 5 punts 
BOIX (Ateneu Barcelonès), DE BLOIS (U.G.d'E.), DIEZ 
(Sant Andreu), HERNANDEZ (Montcada), LAMARCA (Gra
nollers), LÓPEZ (Hortenc) , MORENO (Ateneu Aragonès), 
PORTA (Tres Peons) i ROCHE (Catalunya) . 

35è. amb 4 punts 
Alb. RODRIGUEZ (Sedeta). 
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lectòria respectiva, semblant a 
la de la categoria anterior, fou 
divergent. En real itat els adver
saris directes de Camps eren 
uns altres, precisament aquells 
que anava trobant. Va comen
çar guanyant Vil lanueva, entau
là tot segui t amb Servit ja , i des
prés va guanyar tots els que se 
li presentaven : Matamoros, Ven
tós, Alfonso, Edo, A. Pons i Puy, 
en una successió regular de co
lors, començant per les negres. 

Per la seva part Mosellas va 
guanya Saiz, Medina, Mart;nez 
i Bertol;n. per a perdre a la 5.0 

ronda amb Sanglas. A continua
ciÓ guanyà Merchan i Edo, i 
acabà entaulant amb Polete. 
També la successió de colors 
fou regular i començada amb 
les negres. 

A 3.0 categoria va dominar 
Castany de cap a cap de la com
petic ió perquè guanyà totes les 
partides menys una que entau
là. Amb alternància de blanques/ 
negres guanyà Rodríguez X., 
Sànchez (Torrenegra), Delgada, 
Cuasnicú i Ortega; a continua
ció vingueren les taules amb 
Blanch; i segui ren les victòries 
amb Sànchez (Hortenc) i Alar
con, aquestes dues últimes por
tant les negres. 

Galve i Alarcon acabaren se
parats del gruix de pretendents 
a l'ascens, i es col.locaren en 
segon lloc. Galve començà per
dent amb Zaragoza portant les 
negres ; alternà colors mentre 
guanyava succesivament Mena , 
Chamorro, Flores, Cabal , Diez 
(aquests dos amb les negres) i 
Lamarca, i entaulà finalment 
amb Isern. 

Per la seva banda Alarcon. al
terna nt regularment negres/blan
ques, guanyà Guillén, entaulà 
amb Gonzàlez (Lleidatà Ruy Ló
pez), guanyà Ribera i Monquet, 
entaulà amb Milà, guanyà Grau 
i Isern, i acabà perdent amb 
Castany, amb el qual es dispu
tava el liderat. 

Com hem dit de bon comen
çament, tots els que han acon
seguit la puntuació minima de 6 
punts han pujat automàticament 
de categoria . És a dir, que de 
1.0 a Preferent n'han passat 13: 
de 2.0 a 1.0, 18; de 3.0 a 2.0 , 23 
jugadors. 
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VIDAL (Cerdanyola) 
BRUSI (Girona) 

Obertura anglesa 

R 42 / b 

f CI3 C16. 2 g3 b6 . 3 Ag2 Ab7. 4 0·0 
e6. 5 e4 eS. 6 Ce3 Ae7. 7 d3 O-O. (Fins 
aci lot normal dms dels esquemes de 
l'anglesa amb una variant en què, 
crec, el negre té un joc acceptable.) 
8 Ad2... (Jugada una mica estranya, 
era millor invertir l'ordre de les juga
des.) 8 ... d6? (No és una jugada molt 
dolenta, però l'Interrogant és degut a 
que ha d'ésser millor 8 ... d5!) 9 e4 
Cd7, (Jugada passiva, el negre hau
ria de jugar altre cop 9 ... d5! !::s tam
bé interessant 9 ... eS) 10 De2 TcB. 
(Aquesta jugada no té gaire sentit, la 
torre a la columna " c " no farà res men· 
tre el blanc no intenti d4. jugada bona 
en el seu moment, però ja hi ha re
nunciat en jugar 8 Ad2 ... Millor seria, 
primer 10 ... Oc7 i després Tad8 amb 
idea de dS maJgrat els temps perduts.) 
11 Ce1 De7. 12 14 Tle8. 13 g41... ( ± 
l'alac serà decisiu i tipic d'aquestes 
línies tan paSSives per part del ne
gre. ) 13 ... C18. 14 gS Cd7 . 15 Ce2 .. 

¡ 
----

(Per passar l'altre torre i anar a e3 
dominant 15.) 15 ... Ob8. 16 Ce3 Oa8? 
(No fent cas del perill! L'única idea 
lóra jugar d5, però ara ja és massa 
tard, el punl d5 està super controlat.) 
17 h4 86. 18 15 e X IS (De toles ma
neres ja lot és dolent, però donar la 
casella 15 al cavall és un suicidi.) 19 
C X 151 CeS. 20 CdS!.. . (Sembla que 
l'alfil blanc no laci res, però la idea 
d'aquest gambit obligat que vindrà és 
molt bona, donar la casella e4 a l'alfil 
blanc com ara veurem.) 20 ... A X dS. 
21 e X dS Te7. 22 Tl2 Od8. 23 Taf1 
Cfd7, 24 C X g71. .. (Brillant sacrifici 
de cavall que Irenca la poca resistèn
cia del negre, que paga ara el defi
cient esque~a que ha plantejat, no és 
possible jugar tan passivament!) 24 ... 
R X g7. 25 OhSI 15. (Si 25 ... TI8 se· 
gueix 26 Ae4 f5. 27 g X 16 +. seguit 
de mat, i si 26 ... Cg6. 27 T xf7+ . 
amb ma!.) 26 Ae41. .. (Totes les peces 
en acció i completant la forta juga
da 20 CdS!. .. ) 26 ... C18. 27 T X 15 
Cfg6. 28 Tl7 + . (Ara ve una bonica 
combinació de mat amb brillant sacri
fici de dues torres. ) 28 ... C x f7 . 29 
T X I7 + R X I7. 30 O x h7 + R18 . 31 
Oh6 + Rg8. 32 O X g6 + R18 . 33 Oh6 + 
Rg8, 44 Ah7 +,., (Una bona partida 

d'atac d'aquest bon jugador del Cer 
danyola, que personalment crec que 
SI sap compaginar la gran tasca en 
profit dels juvenils del seu club, que 
tan bé porta, amb la dedicació que 
hauria de dur en el seu JOc, estic se
gur que obtindria novament notables 
èXits en aquest joc-ciència.) 

1 _ O 

Jordi Ayza I Ballester 
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PRADA - BOFill 

Defensa GrünfeJd 

1 d4 C16. 2 c4 g6. 3 Ce3 dS . 4 CI3 Ag7. 
5 e X dS C X d5. 6 e4 C xe3. 7 b x e3 
0.0. 8 Ae3 Ce6. 9 Te1 b6. 10 Ae2 Ab7. 
11 0-0 CaS. 12 Od3 Od7. 13 e4 Tad8. 
14 Oc2 15. 15 e X IS g X IS. 16 d5 e6 . 17 
d x e6 O x e6. 18 Tld1 T X d1 +. 19 
T X d1 eS. 20 Ae1 14. 21 Aa3 Te8. 22 
Td6 Oe7. 23 DIS Ae8. 24 OhS 017. 25 
O X I7+ R X I7. 26 CgS + Rg8. 27 AhS 
T18. 28 Td1 C X e4. 29 A X 18. 

1· O 

LIBRERIA CATALAN 

DEMOSTRACiÓ I VENDA DEL JUGADOR D'ESCACS COMPUTARITZAT 

nCHESS CHALLENGER SENSORY VOXn 
Preu d'oferta: 50.000 Pessetes 

Facilitem a tots els afeCCiona ts la demostració practica del seu funCionament 
mitjançant la realització de partides i analisi de posicions. 

TOT AMB ESCACS 
DEMANEU CATÀLEG GRATUïT 

cI Comte Borrell . 100 - Tel. (93) 254 99 40 - BARCELONA-lS 
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XXIV CAMPIONAT D'ESPANYA PER EQUIPS DE CLUB 
Santander, 19 a 27 de setembre de 1980 

EL CLUB D'ESCACS VULCÀ, DE BARCELONA, 
NOU CAMPiÓ D'ESPANYA 

L'OLOT SOTS-CAMPIÓ 

Amb la UNIÓ GRACIENCA (UGA) i TERRASSA, classificats en tercer 
i quart lloc, confirmen l'actual hegemonia dels clubs catalans 

SEAT i ESPANYOL ES MANTENEN A 2.a DIVISiÓ 

Organització i pròleg 

L'organització d'aquesta dar
rera edició va recaure en la Fe
deració Càntabra , encapçalada 
pel seu President Sr. Enrique 
Rubio Laplace . 

Cal dir que , després de la de
sastrosa experiència de l'any 
passat a Torre del Mar (Màla-

La direcció del campionat fou 
encomanada . com ja és tradicio
nal. al Sr. Joan Torouet , AI qual 
va donar prova en tot moment 
de la seva experiència en evitar 
problemes, o en tot cas, en re
duir-los a senzilles anècdotes. 

Particularitats 

ga), les condicions que es tro- Encara que per motius ben di-
baren enguany foren més que ferents, enguany la reunió prè-
acceptables, especialment pel via de delegats fou força con-
que fa referència a l'hostalatge, flictiva en plantejar-se pro ble-
si bé per a futures edicions cal- mes de rebuig de l'alineació 
dria tenir en comote mrllorar la presentada fora de temps per 
quantitat i qualitat del menjar. l'equip canari CHARADE, i la 
encara que ens fem càrrec que seva consegüent eliminació del 
amh le subvencIó que concedeix campionat, reduint la 2.° Divisió 
la FEDA no es poden fer mira- a 9 equips . 
cies. També fou problemàtica la si-

Na voldríem cloure aquest tuació creada per la prohibició 
capítol sense denunciar l'ana- dictada per la FEDA a la Peña 
cranis me que representa, avUi Rey Ardid , de Bilbao, d'alinear 
dia, el pagament de les despe- el recent campió d'Espanya Juan 
ses de viatqe tenint com a mó- Maria Gómez. 
dui les tarifes ferroviàries de 2° En conlunt, creiem que aques-
categoria. Creiem que la base ta mena de problemes s'haurien 
de càlcul haurien d'ésser les ta- d'evitar mit jançant l'elaboració i 
rifes d·avió. que són més d'a- difusió d'un reglament posat al 
cord amb els temos actuals. dia per a cada competició, per 

Les Dartides es van jugar al tal de cobrir les actuals .lIacu-
Palau de la Magdalena . Malgrat nes· que fan prendre decisions 
les seves condicions estètiques, per culoa de no tenir normes 
tots vàrem tenir una oetita de- clarament prefixades. 
cepció en comprovar les redui- Si bé el cas de l'equip canari 
des dimensions de la sala de CHARADE era força clar, i per 
joc i les deficiències acústiques tant es va decidir sense polè-
que presentava . Pel que fa a mica , no va Dassar el mateix 
les partides ajornades. es van amb el cas oue afectava la Peña 
disputar en el mateix aliat ja - Rey Ardid. Que s'hagué de ou e-
ment hoteler per evitar llargs dar sense el concurs de Gómez . 
desplaçaments. Cal rem3rcar els esforços fet s 
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pel Sr. Torquet per trobar una 
sc/ueió de compromis i la sor
presa general que va produir d 
fet que aouesta solució no fos 
possible per l'oPosició d'un sol 
club -els futurs campions-o 
els quals no hi tenien res a per
dre ni a guanyar, com no fos la 
reparació d'un suposat afront en 
una altra competició i per un al
tre club . I no ens estendrem més 
en aquest afer oer les implica
cions que hi té el sota signant. 

Una vegada superades aques
tes dificultats d'entrada es va 
posar en marxa el campionat. 

Sobre el seu desenvolupa
ment, i .malgrat els esforços del 
director del campionat. hem de 
dir que (actuació de (Arbitre 
Principal , el Sr. Carles Falcon 
-que s'bagué de fer càrrec d'a
questa tasca per absència del 
Sr. Rodríquez Albariño que es
tava designat per a aquesta co
mesa- fou motiu de polèmica 
amb alguns jugadors i equips, I 

al capdavall, fins amb la direc
ció del campionat. 

Creiem que una competició 
d'aquesta importància necessita 
una persona amb mes experièn
cia i amb uns coneixements tèc
nics homologats. Una de les se
ves decisions va influir en l'ad
judicació del sots-campionat, la 
qual cosa ha provocat una peti
CiÓ formal de recusació a la 
FEDA per part de la Unió Gra
cienca. 

JOAN MASIP 



LA COMPETICIÓ 

Per comprendre la correlació 
de forces, i a despit de les mo
dificacions de l'alineació en el 
curs del campionat, que alquns 
equips acusen fortament, s'ha 
de tenir en compte l'crdre de 
forces de sortida segons la for
mació ideal dels quatre primers 
taulers . 

En aquest punt la situacIó era : 
1 er. Vulcà, 2389 punts de mit
jana; 20n. UGA, 2340; 3er. Olot, 
2334 ; 4rt. Terrassa, 2331 ; 5è. 
C, M. Sevilla, 2286 ; 6è . Barci
nona , 2250; 7è. Gambito, 2231; 
8è. JERSA (ex Peret) , 2182 ; 9è. 
Peña Rey Ardid , 2125 ; i 10 Mà
laga, 2121 punts. 

Aquesta realitat teòrica, a més 
de desfigurar-se amb l'entrada 
dels recanvis, podia modificar
se pel major o menor encert dels 
seus components principals , I 
tampoc podien prendre's al peu 
de la lletra quan la diferència 
de puntuació era minsa . 

El que era clar, però, era la 
superioritat de l'equip del Vul 
cà, el qual la va fer valer no sen
se alguna significativa ensope
gada dintre de l'àmbit de la ri 

valitat gracienca .Però en con
junt no va donar opció a ningú 
a fer-li ombra en cap moment. 

El Vulcà va comença r gua
nyant fortament l'Olot, que des
prés assoliria un esplèndid sots
campionat. I va fer el mateix, ja 
més esperat, amb el Màlaga. 

El seu avantatge era aixi for
ça important, per la qual cosa 
la derrota per la minima contra 
la UGA -per una badada fla 
grant d'arestes Rodriguez- no
més el va poder ferir moralment, 
però no va tenir més transcen · 
dència perquè seguiren els re
sultats forts per assegurar la vic 
lòria final. A les darreries es con
formaren amb taules a tots els 
taulers contra el C.M , de Se
villa (7 .0 ronda) i el Barcinona 
(9.0 i última). 

Individualment cadascun dels 
components de l'equip estigué a 
bona altura, excepció feta de 
Nleto, que no va guanyar cap 
partida, i lleugerament de Mar
tin , que són els dos jugadors 
que van perdre avaluació. 

L'Olot féu probablement el que 
pot ésser el seu cant del cione , 
car actuà amb un equip qu~ ja 

EqUIp del VULCA campIÓ dEspanya O esquerra 8 dreta O. Rodnguez . Bel/on 
Marrin , Ayza , PUJol , Nleto , Moyano. M anca M iralles 

no tindrà la temporada vinent 
Castro retorna a Colòmbia, Me
dina ha passat al Barcelona, I 
Sanz al Vulcà. Però els jugadors 
n'eren responsables davant del 
club i de si mateixos, i van fer 
la ç¡esta d'aconsequir el millor 
resultat de l'historial del club 
Malgrat la forta derrota inicial ja 
comentada, van anar fent resul
tals positius excepció feta del 
JERSA. que els va sorprendre 
per la cua. A l'última ronda es 
conformaren amb un emaat en 
tots els taulers contra el Gambi
to per assegurar-se el sots-cam
pionat. 

Els tres primers taulers van 
Jugar totes les partides amb un 
resultat semblant , però amb la 
particu laritat que Castro va per-

dre dues partides -O. Rodri
quez i Gonzàlez Mestres- men
tre Sanz va ésser el millor d 'en 
lre ells . 

Nepomuceno no justificà mas· 
Ea la seva incorporació, i menys 
en quart tauler amb més derro
tes que victòries , mentre cal sa
ludar amb bzrretada l'actuacIó 
de Casacuberta, curta però to
talment victoriosa i amb exhibl ' 
ció de bon joc que fa prometre 
l 'eclosió d'un nou valor d'aci poc 
temps. Això es reflecti en l'ava
luació individual, que fou l'únic 
de l'equip que en guanyà. 

El campió de l'any passat, la 
Unió Gracienca d'Escacs (UGA), 
no va repetir aquella actuació 
perquè els mateixos juqadors no 
han estat tan encertats com ales-

CONFRONTACIO ENTRE ELS PRIMERS TAULERS 
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PRIMERA DIVISIÓ 

Clas. CLUB 

, YULCA 

, OLOT 

3 U.G A. 

4 TERRASSA 

5 GAMBITO 

• MERCANTIL 

7 8ARCINONA 

• PENA REY ARDIO 

• CAJA AHORROS 

,. JERSA 

SEGONA DIVISIÓ 

Cla.s. CLUB 

MERCANTIL 

2 CIOA 

3 MICHELlN 

• ESPANYOL 

5 SEAT 

• PE~A OAOMANA 

7 ESTUDIANTES 

• QRFEON LA PAZ 

• BRAilLE 
-----

CLASSIFICACiÓ FINAL 

Localitat , , 3 • 5 

Barcelona 3y, l'/, 3 3 

Olot y, 3 2y, 2 

Ba .celona 2'/, I 2y, 2 

Terrassa I Iy, , y, 2 

ValènCia I 2 2 2 

Sevill a 2 Iy, I y, Iy, I 

Barcelona 2 I y, Iy, I 2 

Bilbao O y, 2 1'/, O 

Màlaga y, O y, I 2 

Alacant I 2 I y, 2 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

localitat , 3 • 
Sant Sebastià 3y, 

las Palmas 

Valladolid y, 

Barcelona y, 

Barcelona 2 2 

SevIlla IY, y, 2 3 

Madrid 2 O 2 

Tenerife 1'/, O y, 

Santander O 

• 7 • • 
2 2 4 3y, 

2y, 2Y, 31;' 4 

2Y, 2y, 2 3y, 

2';' 3 2'/, 3 

3 2 4 2 

3 I y, 3 

I 3Y, 2y, 

2Y, , y, 2y, 

I , y, I Y, 

O 2 y, y, 

5 • 7 • 
3 2Y, 2 2Y, 

2 3y, 4 4 

2 2 3 3 

2 3y, 

3';' 

y, 

y, 2 

ACUMULACiÓ PROGRESSIVA PER RONDES ,. TOTAL 1." '." 3." 4 . 5." .. " 7. ' .. " •• 
3 25';' 3Y, 7 8Y, , I y, '4 Y, '8Y, oy, 23y, ~sy, 

2 22y, y, 4 6y, 9 , y, 13y, 17 y, 20';' 22 y, 

3 21 y, 3 .5 7';' 9y, 12 '4Y, 17 18 21y, 

3y, 20y, I 2Y, 6 9 lO';' '3Y, IS 17 18 20y, 

2 20 2 4 6 7 1i 14 16 18 20 

4 19 1';' 4y, 6 9 oy, IIY, '3Y, IS '9 ' 

2 17 3Y, 4';' s y, 7y, 9 11';' 13 IS 17 

3Y, 13 y, I 3y, 5V2 sy, s y, 9 Ily, 13 

3Y, II Y, 2 2y, 4 5 6 7y, 7y, , , 1i ';' 

9y, , 1'/, 3Y, sy, 6Y, 8y, 9 9Y, 9y, 
'--- -- I 

ACUMULACiÓ PROGRESSIVA PER RONDES 

• TOTAL 1.' 2." 3.' '." S.' .. ' 7 ." ..' '." 
3 22';' - 3Y, 6 8y, I , '4 17y, ~OV, ~,22 y, 

3 2' , y, 3y, 7'/, 9 ,oy, 4y, - '8 21 

3 18 3 3V, - 6y, 9 1i 14 16 '8 

4 17 y, 2';' 3'/, 7y, - 9y, , y, 12 14 17y, 

2y, 17y, 3y, SV, 7 9y, , I y, - 4y, ,sy, 17y, 

2 14 2 5 7';' 9y, , I 13 13';' '4 -
14 I 3';' 3';' SY2 9 , I '2 - 14 i 

11';' y, 2 3y, 4'/, - 4';' 8 1i Iy, 

8 2 - 2 3y, 4 5 6 7 8 



hores. La seva marxa fou bas 
tant regular tot i que s'acusava 
el fort conservadorisme d' Ochoa 
que no passava de les taules , I 

aixi va acabar, fins que toparen 
amb l'Olot i tot se n'anà en orris 
en perdre amb amplitud. L'àm
plia vic tòria final tou obligada 
per endegar a darrer terme una 
classificació honorable perÒ sen
se llustre. 

Pomar va fer un paper sem
blant a l'any anterior sense per
dre cap partida i havent-ne ju
gat una més que aleshores, perÒ 
amb excés de taules_ Amb un 
Ochoa completament neutralit
zat poc es podia esperar de ti
rar endavant el carro de l'equip. 
Fins Fernàndez baixà un xic per 
una derrota que no tingué l'any 
passat . I també Buxadé, en un 
quart tauler de compromis, es 
va veure sobrepassat dues ve
gades, contribuint a la baixada 
de to d'enguany. L'avaluació ens 
mostra que, excepte Pomar, tots 
hi van perdre, Ochoa el que més. 

El Terrassa tenia dues cares 
segons jugués Ca lvo o no, i fins 
i tot aquest t ingué dues tandes: 
la primera encertada i la segona 
desastrosa. Per tot aixÒ l'equip 
tenia una actitud irre¡;ular que 
no permetia tenir l'ànim tranquil 
segons qUins foss in els adver
saris . Les tres primeres rondes 
foren bones -potser s'hagués 
hagut de rrillorar la primera-, 
la quarta fou un lapsus, la 5.0 
fou esplèndida malgrat absèn
cies, I després fou la davallada 
salvant-se l'empat a quatre tau
lers contra el Gambito, i l'es
torç de darrera hora contra el 
Rey Ardld, malgrat la derrota de 
Calvo. 

L'equip fall singularment el 
mateix de l'edició an terior amb 
l 'a fegitó de Calvo al comença
ment i fin al del campionat. La 
seva contribució no fou massa 
lluïda, perÒ amb tot bé devia per
metre que la puntuació global de 
l'eqUip fos superior a l'any pas
sat. Mateu estigué si fa no fa al 
mateix nivell que ales hores, te
nint en compte que aquesta ve
gada es desplaçà al segon tau
ler en la meitat d'ocasions, men
tre Pomés i Simon varen ésser 
els que van treure faves d'olla 
amb esplèndids percentatges. 
Mora per sota del que en ell és 
habitual. 

Antigua i Sanahuja , entau lant 
les seves part ides en el 4rt. tau
ler, no són els jugadors d'em
penta que l'equip necessita en 
aquest lloc, sense que es pugui 
dir dolenta la seva actuació in
dividual. 

El Gambito quedà desplaçat 
de l 3er./4rt. lloc de l 'any ante
rior, perÒ amb tot manté la seva 
potència en un equip compacte 
i homogeni a redós de la pre
sència del MI suec Eslon, esta
blert a Benetússer des d'uns 
pocs anys, i on ha creat escola. 
Aquest club és tota una institu
ció a València i per aquest mo
tiu aplega el bo i millor de la 
contrada. Si els quatre primers 
llocs de la classificació, amb al
guna al teració de l'ordre virtual, 
són els clubs que hi estaven 
predestinats , el Gambito es su-

respondre allò que era d'espe
rar, si exceptuem Garriga -nor
malment fort en el 4rt. tauler
I fins Coll. Gonzàlez Mestres va 
tenir un campionat molt fluix en 
re lació a l'anterior, i Parés va 
parar bé el cop, mentre Garcia 
Conesa fracas sava en la seva 
comesa. La variació de l'avalua
CiÓ individual ens qualifica 
aquesta apreciació . 

Malgrat el bon començament 
de l'equip, ampla victÒria contra 
els bilbains, reberen de valent 
contra els sevil lans i els terras
sencs. Després s'anaren defen
sant amb derrotes minimes con
tra els bons equips de l'Olot i 
la UGA i una victÒria minima 
contra els malaguenys, per en
taular els dos partits finals ja 
que els seus adversaris s'hi con
formaven. 

perà respecte del seu valor arit- El Peña Rey Ardid , aquesta ve-
mètic i fou un magn ific cinquè gada més que mai per haver de 

La seva trajectòria es basti prescindir del seu principal ju-
amb tres empats con secutius gador Gómez, estigué ballant en 
més o menys llu itats -Màlaga, la corda flu ixa del descens, al 
UGA, JERSA-, segui una forta que semblava abocat després 
derrota contra Vu lcà, guanyà de les fo rtes derrotes contra 
amb autoritat bilbains i sevil lans, Gambito i Vulcà per 4-0. Mai-
I acabà amb una còmoda tanda gra t això saberen vèncer els se-
de tres empats -Terrassa, Bar- vi llans a la penúltima ronda i en 
cinona i O lot. t ingueren prou d'en taular les 

El cinquè lloc era de bell antuvi partides contra un Vulcà ja cam-
el del Circulo Mercantil de Se- pió i que aixi assegurava el seu 
villa, el qual gaudia de dues fi- lloc. 
gures : el GM Diez del Corra l. La Caja de Ahorros de M¡j-
incorporat als sevillans des de laga no té jugadors que puguin 
la seva seu de Madrid -on s'ha fer front a la crema dels escacs 
quedat sense club-, i l'ex cam- es panyols i encara que van gua-
pió d'Espanya de la temporada nyar per gran marge els alacan-
anterior Rivas . Peró alxi com tlns, no van estar a l'al tura de 
aquest darrer, arrecerat en el les circumstàncies en la resta 
segon lloc, va complir a basta - del campionat, per la qual cosa 
ment amb 5 victÒries i 4 taules. el van haver de baixar. 
GM fou rebrega t qua tre vegades I semblantment es pot dir del 
-Calvo, Castro, Gómez i Zaba- JERSA, que abans es deia Pe-
la-, només en va guanyar dues re t, i amb aquest nom va obte-
-Gonzà lez Mestres i Sànchez nir la classificació que l 'any pas-
GUirado-, i la resta taules sat li donà dret a participar en 
-Pomar, Eslon i O. Rodriguez. aquesta final. Llevat de Sànchez 
AixÒ va desequilibrar els comp- Guirado ,e l seu valor més des-
tes de l'equip i que aquest que- tacat, els altres jugadors no aca-
dés per sota de la seva força ben de quallar per reeixir en 
virtual. De tota manera el resul- aquests nivells I es van veure 
tat f ina l és prou satisfactori si fortament batuts . Només obtin-
tenim en compte que l 'any pas- gueren tres empats, un d'ells 
sat fou el ca mpió, fol gat, de 2." presumiblement sense lluita 
Divis ió, encara que aqui s'ha -Gambito- potser per alió del 
reforça t enguany. veïnatge. Aquest equip, que 

El Barcinona va teni r més pro - proced ia de 2.° Divisió de l'any 
ble mes dels que li corresponien , passat , to rna , doncs , als seus 
però els seus jugadors no van origens. 
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SEGONA DIVISIÓ 

Aquest grup va quedar escap
çat per la no admissió de l'e
quip canari CHARADE, el qual 
no havia tramitat les llicències 
a temps i es trobava federativa
ment desguarnit. 

Aixi la final de 2,° Divisió es 
limita a nou equips, dels quals 
dos lluitaren aferrissadament 
per assolir l'ascens i l'aconse
guiren, 

El Circulo Mercantil de Sant 
Sebastià estava compost pels 
germans Gall€go, on la noia t in
gué una bona actuació, També 
lzeta fou un bon element en el 
conjunt. La mitjana d'avaluació 
els situava en segon lloc peró 
com que els seus jugadors són 
joves i estan en fase d'ascens 
es pot dir que guanyen força 
d'actuació en actuació, 

Els més o menys veterans 
canaris de la CIOA, o com a mi
nim ben experimentats jugadors, 
són, sobre el paper, els més 
qualificats de la Divisió , però a 
la practica van tenir una actuació 
més aviat somorta pel que es 
pot esperar dels seus noms. Es 
veu que en aquest cas el nom 
no fa la cosa, car si bé van ob
tenir l'ascens no convenceren 
pas massa, 

Fou una sorpresa veure €nfi
lar-se els vallissoletans del MI 
CHElIN, els Quals, si fins fa poc 
es limitaven a Garcia Lafuente, 
ara els ha eixit un xicot molt 
prometedor que és De la Villa , 
amb la qual cosa tenen una for
mació més completa , Mantingue
ren còmodament la categoria 
amb força mèrit. 

Espanyol i SEAT repetiren l'ac
tuació de l'any passat a base de 
jugar per a classificar-se , ja que 
no poden aspirar a més. No tin
Queren problemes en obtenir el 
seu propòsit , i això ja és prou, 

Anali tzant l'actuació de ca
dascun d'aquests equips cata
lans direm que l'Espanyol va te
ni r una puntuació calcada de la 
de l'any passat. Bordell va es
tar millor que aleshores, i Pra
da va millorar l'actuació de p , 
Puig, però sense passar-se, Pé
rez va baixar, mentre Grau i Fer-
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nimdez foren positius , encara 
que amb poques partides. I les 
poques que jugaren Franquet i 
Segura van ser pract ica ment de 
resul tat nul. Mancats, doncs, de 
P. Pu ig i Garcia Orús, no es pot 
esperar res més. Sofriren dues 
fortes patacades, contra la Peña 
Oromana i el Circulo Mercanti l 
de Sant Se bastia , però s'abusa· 

CarN luCI'" ~10) O 

C ... WIIO (~) I 

r212C/2C~C) l 'I¡ 

.~. 

",. . 
(X)(lJ 1 

rxa: • 

ren de Braille i La Paz per a 
compensar. Tingueren el mèrit de 
guanyar els canaris , i la resta 
la sa lvaren amb empats, dos 
d'ells de circumstancies . 

Lladó i Colomer foren els 
únics jugadors que mantingué el 
SEAT de l'equip de l 'any passat, 
els quals t ingueren una actua· 
ció eficaç en la linia del que ca-
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bia esperar d'ells . Comptaren 
amb la contribució de Bauti sta, 
però no va estar prou inspirat i 
fou inferior a la seva avaluació. 
Jiménez va ésser el millor tauler, 
i Vall un bon reserva sense exa
gerar. Van rebre fort amb els 
futurs guanyadors, i van perdre 
per la minima amb els sevillans. 
Un parell de forts resultats fa
vorables, j una victòri a minima 
contra els cuers , junt amb tres 
empats, dos d'e ll s també de cir
cumstancies -i coincidentment 
amb l'Espanyol- van tancar la 
seva actuació . 

La Peña Oro mana no podia 
aspirar a gran COsa més, tot i 
sobresortir de la resta, encara 
que Estudiantes va donar la sor
presa, partint de jugadors des
coneguts de fer un paper com el 
dels sevillans. 

La resta fou un complement 
de poca entitat. 

A les dades que habitualment 
forni m amb els quadres adjunts, 
aquesta vegada hi hem afegit 
una darrera columna on, des· 
prés de la relació de força en 
què s'ha trobat cada jugador, 
escatim la variació que ha so-
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Cld7. 5A.d3 c5. 6 c3 Cc6. 7 Cg13 ~ 

(7 Ce2. .. és la lin ia més usual. 7 
og4?! IS! 8 014 Ae7! =. ) 7 .. . c x d4 . 
(7 ... ob6. 8 0-0 cxd4. 9 c X d4 C x d4 
10 C x d4 O x d4 11 CI3 0b6 12 oa4! 
Db41 13 Oc2 .. i les blanques tenen 
compensació suficient pel peó sacrifi· 
cat.) 8 c x d4 Cb6. 9 0·0 Ad7. 10 Te1 
Ae7. (Una partida del Campionat Ju
venil EUA 1979 enlre Benjamin-Se" 
r8wan va seguir 10 .. Cb4. 11 Abl 
AbS. 12 Cll Ae7. 13 Cg3 aS? -13 .. 
hS!- 14 ChS Rf8 . 15 h4 h6. 16 Ch2 
96. 17 Cf4 .. amb gran avantatge 
blanc.) 11 CI1 h51 12 Ae3 Cb4. 13 
Ab1 Ce4. 14 Ac1 a51 15 a3 Ce6. 16 
b3 Cb6. 17 a4 Cc8. 18 Ae3 Cb4. 19 
Ad371 .~. (Millor 19 Cg31. .. ) 19 ~ . 

C X d3. 20 O x d3 Ca7. 21 Cg3 Cc6. 
22 Ce2 0b6. 23 Ag51 Oa6. 24 Oe3 16. 
25 e X I6 g X16. 26 Ah4 Cb4 ~ 
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fert la seva avaluació inicial en 
relació als resultats esdevinguts 
durant el campionat. 

Aquesta quantificació acaba 
d'arrodonir els conceptes del 
comentari anterior, del qual se'n 
deriva . 

JORDI PUIG 

Y. '" OC, , , , , }1')(l OC, 
l 'I, " " " 17'/, .. 

Premi de bellesa 

N.O 231 E 02/ a 

J. L. FERNANOEZ· SIMON 

Defensa francesa 

1 e4 06. 2 d4 dS . 3 Cd2 C16. 4 eS 27 CeS 11 
f x e5. (Una altra possi bilitat és 27. 
Cc2. 28 og3 C x e1 . 29 Og6 + Rd8. 
30 AX I6 A x 16. 31 O X f6 + Rc7. 32 
Tel + Ac6~ 33 T X c6 + ! b x c6~ 34 
Og7 + Rb6. 35 Cd7 + . ~ i CcS + gua· 
nyant.) 28 O x e5 Th7. 29 A X e7 R x e7. 
(Ara les negres ten ien dues possibi· 
litats: a) 29 ... Cd3. i b) 29 . . Cc6. 
Vegem : a) 29 .. ~ Cd3. 30 Dgs C X el ~ 

31 og8 + R x e7 ~ 32 O X h7 + .. ~ i 33 
T X eL .. guanyant. i si 30 ... Tf7. 31 
Aa3 . . . guanyant fàcilment : si h ) 29 . . 
Cc6! 30 016 C x e7. 31 C14 .. --o 31 
Tac 1.. .- 31.. . O·O ·O~ 32 C Xe6 AX e6 
33 T x e6 Cc6. 34 Tcl o 34 DIS 
amb joc complicat.) 30 Cf4 Taa8. 31 
C x e61 Cd3. (Si 31.. O x 06. 32 ocT.. 
guanyant. i si 31. . . A X e6. 32 Dc7 + 
R18. 33 O x h7 A17~ 34 Tac1 Cc6. 35 
Te3 ... guanyant.) 32 DfS Tr7. 33 CgS + 
C x el . 34 T x el+ Rd8. 35 C X f7 + 
Rc7. 36 Tc1 + Ae6. 37 ces Rb8. 38 
O X h5 0b6. 39 T xc6t O x d4. 40 Tc1. 

1 - O 

J . L. FERNANOEZ 
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PARTIDES DEL XXIV CAMPIONAT 
D'ESPANYA PER EQUIPS DE CLUB 

N.O 232 E 66/8 

J . L. FERNANOEZ I UGA) 
VERDÚ (Jersa) 

Defensa siciliana 

1 e4 e5 . 2 CI3 e6. 3 d4 e X d4. 4 C X d4 
Ce6. 5 C X e6 b X e6. 6 Ad3 C16. 7 0·0 
e5. 8 c4 Ae7. 9 Ccl O-O. 10 Oe2 Te8. 
11 Ad2 05. 12 03 d6. 13 b4 o x b4 . 14 
a X b4 T x al . 15 T x al dS . 16 c x d5 
A X b4. 17 d x e6 Od4. 18 Ta4 TdB. 19 
e7 Td7. 20 Cb5 O X d3. 21 O X d3 
T' x dJ . 22 Ta8. 

1 • O 

N.O 233 E 39 / b 

MARTlN I Vulcà) . 
J . L FEflNANOEZ IUGA) 

Obertura Ruy l ópez 

1 e4 e5. 2 Ct3 CcS. 3 AbS a6. 4 Aa4 
C16. 5 O O Ae7. 6 Te1 b5 . 7 Ab3 d6. e 
e3 0-0. 9 d4 Ag4. 10 d5 C05. 11 Ac2 
e6. 12 h3 Ad7 . 13 d X c6 e x e6. 14 b3 
Oc7. 15 a4 Aes . 16 De2 Cd7. 17 b4 
b X a4. 18 A X a4 Cb6. 19 A X c6 Ac4. 
20 Ob2 O X e6 . 21 Ae3 Ad3. 22 A X b6 
O X b6. 23 Cbd2 TocB. 24 Ob3 Ab5. 25 
c4 AeS, 26 T.aS Tb8. 21 Ca2 O x b4 
28 T X a6 Ta8. 29 Tel Db7. 30 T X aS 
T x a8 . 31 De2 Da7. 32 eS O x eS. 33 
O X eS d X cS . 34 C X eS AbS. 35 Tb1 
Aa6. 36 Tb6 A~5 . 37 Cb3 Ad8. 3B Tc6 
f6 . 39 CI3 Ab7 . 40 T X eS A x e4 41 
Cbd2. 

1/ 2·1 / 2 

N.O 234 R 90/ 0 

GÓMEZ POLO IC . Màlaga) 
POMAR IUGA) 

Defensa Caro Kann 

1 e4 e S. 2 d 3 dS . 3 Cd2 g6. 4 CQI3 
Ag7 . 5 e3 e5. 6 Ae2 Ce7. 7 0·0 0 ·0 . 8 
Te1 Cd7. 9 All De7 10 b4 b5. 11 Ab2 
Ab7. 12 a4 aS . 13 Ob3 eS. 14 Tac 1 
a x b4. 15 c X b4 Ae6. 16 b5 Ab7. 17 
d4 e x d4. 18 exd5 A x d5 . 19 Ac4 
A X e4 . 20 O X e4 CIS. 21 g4 Cd6. 22 
Od5 C16. 23 OX d4 Od7. 24 Od3 
O X g4 + I 25 Rh1 Tld8. 26 Te7 Cde4. 
27 Oe3 C X d2. 

0 · 1 

N .O 235 

BUXAOt IUGA) . 
RAMOS ( Mà'aga) 

Oterlura Ruy López 

E 30 / a 

1 e4 e5 . 2 CI3 Cc6. 3 AbS a6. 4 Aa4 
Cf6. S d4 C x e4. 6 d X e5 CeS, 7 
A xc6 b X e6 . S 0·0 Ae7. 9 b3 0-0. 10 
Ab2 d6. 11 Cbd2 Ag4. 12 Ce4 hS. 13 
e X d6 A16. 14 A X ffi O x 16. 15 Od4 
OX d4. 16 C X d4 e X d6. 17 13 Ae6. 
18 C X d6 TfdS. 19 C x e6 C x e6, 20 
Tad1 eS, 21 Rf2 RfS. 22 Cc4 ReS, 23 
Tfe1 RIS. 24 T X d8 + T X d8. 25 a4 Cd4. 
26 Td1 Te8. 27 Td2 Ta8. 28 Re3 96. 
29 Rd3 aS. 30 CbS Td8. 31 Re4 ReB. 
32 c3 TbS, 33 e X d4 T X b6 , 34 d X eS 
TbS + . 35 Rc3 Re7. 36 Td6 gS. 

1 . O 

N.O 236 E 02/ 0 

MARTIN . POMtS 

Defensa francesa 

e4 06. 2 d4 <15. 3 Cd2 C16. 4 eS Ce4. 
(Una con tinuació estranya; 4.. Cld7, 
¡;s la més normal.) S Ad3 .. (Potser 
aquesta sigui la con tinuació més sen· 
zilla , però no pas ta més forta, L'i n· 
lent més seriós de refutar la Jugada 
an terior ha d 'ésser S C X e4 d X e4 . 6 
Ae3" o bé 6 Ac4 ", La teoria dóna 
la parlida Tringov-Bednarski , Varna 
1972 com a la més lorta per a les 
blanques; aquesta part ida va cont i· 
nuar amb 6 Ae3 eS, 7 d X cS Cd7, 8 
Dg4 C X e5. 9 A X C5 A x c5. 10 D X g7 . 
I les b lanques aconseguiren avantat · 
ge: de qualsevol manera sospi to que 
el joc de tes negres pot ésser millo· 
rat.) S .. C X d2. 6 A x d2 eS , 7 d XeS 
(La jugada narural 7 c3 .. no és aqui 
tan clara ja que després de 7" Ce6 
8 Cf6 Db6. queda atacat el peó b2, i 
no és c lar si les blanques després de 
9 0·0 c4 , 10 Ac2 O x b2 tenen com· 
pensació pel peó.) 7.. Cd7. I Direc· 
lament 7.. A x cS és pitlor degut a 
8 Dg4 .. on la dama ocupa una bona 
posició per a l'atac. ) 8 Ctl e X eS. 9 
0·0 AeT, (Molt millor que 9 . , e x d3 
10 c x d3 Ae7. 11 Oa4 ! + Ad7. 12 
Og4 .. amb avantatge blanc. ) 10 Ae3 
( Era interessant 10 Ab4 .. per ta l de 
després de 10 .. , C X d3. 11 c X d3! 
buscar un possib le final en què el 
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cavall blanc seria més fort que el mal 
alfil blanc, Però després de 10 0·0 .. 
en comptes de 10... C X dJ, les ne· 
gres semblen estar malament) 10., 
OcT. (Crec que 10 .. O-O és millor,) 
11 A X cS .. (Ja que les blanques han 
de canviar un dels alfils sembla lògIC 
que sigui el de les case lles negres) 
11 . A XeS. 12 cl .. (E l p la de les 
blanques és co l ,locar el cava ll a d4 
I després intentar f4 · IS, Si les negres 
canvien a d4, l'avantatge del blanc. 
encara que pe tit, és ferm degut a la 
col.locació dels seus peons en ca· 
selles de d ilerent color que els allil s 
restants. ) 12 .. Ad7. II De2 pS , ( Les 
negres no s'enroquen per por al sa· 
crif ici de l'alfil a h7. De tota manera 
sembla que 13 ... 0·0 era possible, ja 
que 14 A X h7 + R X h7 . 15 CgS + 
Rh6! permet al negre defensar-se. De 
qualsevol manera la lugada g6 fora 
necessària tard o d 'hora . ) 14 Ca4 00. 
15 Rh1 16. 1614 ... lA 16 e x lê eS i 
els peons n egres ll iures de la parella 
d 'alfils li donen avantatge al negre. ) 
16 .. 1f7. (Tampoc era dolenta 16 . 
I X eS. 17 I X eS T x ll +. 18 1).>( 11 Tle 
amb aproximada igualtat) 17 Tf3 
A X d4 . (Aquest canvi és inoportú en 
aquest momen t. Primer 17 .. Ob6 ha 
d 'ésser ml llo l , d 'aquesta manera es 
possibilita un probable Ad7·b5 pn tat 
de canviar el mal alfil de les negres. ) 
18 e x d4 DbS. ( Millor 18 .. TaI8. ) 19 
e x f6 , ( L 'ún ica manera de llUitar per 
un avantatge perquè si 19 D!2 AbS. 
Aquesta mateIxa jugada AbS pot és· 
ser preparada amb ... a6. ) 19 . T x f6 . 
(Si 19 . D X d4, 20 Oe5 .. , manlen¡nt 
l'avantatge. ) 20 De5 . (L 'avan ta tge de 
les b lanques esl flba en la lorla ca· 
sella e5 per la dama i la debili tat de 
les caselles negres. ) 20 . Tt7 , (20 
TafS tenia l 'i nconvenient de deixar les 
torres neg res lligades ent re si , el que 
permetria al b ranc do minar ta colum. 
na c) 

21 h4! Te8. (Si 21 ... O x b2 
22 Tbl O x a2. 23 T X b7 .. amb la 
doble amenaça T X d7 i també hS do-



llana al blanc un fort atac.) 22 hS 
Tg7. (També ara és perillós 22 
O x b2. 20 Tbl Tel. 24 T X e l O X el 
25 Tfl. . seguil de h X g6) 23 h6 Tl7 
24 Tg31 R18. (Si 24 .. O X b2. 25 A x g6! 
O X al. 26 Rh2 hxg6. 27 T x g6+ R18 . 
28 Og51 Re8 . 29 Tg8 + Tl8. 30 T x 18 + 
R X 18. 31 Og7 + Re8. 32 h7 . gua· 
nyant) 25 15 (f:s menys clar 25 
A x g6 h X g6 26 T X g6 Re7 . ) 25 . 
g x lS. 26 T~7 Od8. (No 26 . O X b2! 
27 Od6 + .. guanyanl) 27 T x 17 + 
R X 17. 28 Dg7 + .. (Les Jugades se
guenls van ser letes dinS de grans 
destret s de temps peJs dos bàndols. ) 
28 Re8. 29 A X IS Dh4. (Natu ralment 
no 29 e x f5? 30 Tel + però les 
neg res s'han de defensar de l'amena· 
ça 30 Axh7 i Ag6+ 030 Ag6+ i h7) 
30 Ah3 014 31 D x h7 Te t+ . 32 T X::1 
O x e I . 33 Rh2 0 14 + . 34 03 012 + . 35 
Ag2 017. 36 Dh8 + .. (Error. Guanya
va ràp idament 36 O x 17 + R x 17. 37 
g4 Rg6 . 38 g5 AbS. 39 Rg3... i les 
blanques aconseguien la defensa del 
peó amb RI4 . ) 36 ... Re7. 37 h7 
(Preveient únicament 37 ... Oh5 +. 38 
Rgl OdI +. 39 All AbS. 40 Og7 + ... 
segUit de 016 o 18 amb xec i corona
CiÓ del peó. ) 37 .. AbSI (Amenaçant 
ara 37 Oh5 + amb xec continu) 38 
Rg1 AdJ. 39 Db8.. (L 'única manera 
de guanyar. ) 39 ... o x h7. 40 O x b7 + 
Rt6 . 41 O X h7 . (Aqul es va ajornar 
la partida. L'avantatge de les blan
ques amb un peó passat a cada flanc 
és decISIu) 41 AX h7. 42 RI2 Ab!. 
43 a3 RIS. 44 Afl eS. 45 Rel !. .. (Mi
llor que 45 d X eS ... la que, de totes 
maneres. les negres aconsegueixen un 
peó passat és ¡;relenble que estigui 
bloquejat I en la caseU a del color del 
seu alfil.) 45 ... e4. 46 Ae2 Ae2. (Ame
naçant amb immobilitzar els peons 
amb Ab3. ) 47 b4 Aa4. 48 Aa6 Rea. 
(D 'altra manera seguiria 49 Ab7 .. 
després de 49 Ab3. 50 AeG .. se· 
gUit de a4) 49 Rf4 Ad1 . 50 ~4 Rd6. 
(No 50 e3. 51 A X e3 I no és pas' 
sible 51 A x g4. 52 Ac8 ) 51 Ac8 
Ae2. 52 QS Re7. 53 Ab7 Re6. 54 Ac6 
Rd6. 55 g6 e3. 56 g7 e2. (SI 56 .. 
Ah7 . 57 AbS . guanyant l 57 g8 = 0 
el = O. 58 O X dS + .. (Després de 
56 Re7. 59 Oe5 + . es canvIen les 
dames' I SI 56 R17. 59 Dd7 + se· 
gU11 de Db7 , maL) 

1 • O 

N.O 237 

ANGEl MARTIN 

BUXAOE (UGA) . 
COLL (Barcinona) 

Obertura Auy I. ópez 

E 22 / a 

1 e4 e5. 2 CIl Cc6 . 3 AbS AcS. 4 e3 
15. 5 d4 f X e4. 6 A x c6 e x t3. 7 A X f3 
e X d4. 8 c x d4 Ae7. 9 Cc3 Ct6 . 10 
Obl e6. 11 dS DbS. 12 O x b6 a x b6. 
13 Ae3 AeS . 14 0·0 0·0. 15 Tlel Ab4. 

16 d x e6 b x e6. 17 A x b6 dS . 18 Ad4 
AfS . 19 al A X c3. 20 A X e3 Ce4. 21 
Ab4 Tl7. 22 Tael Te8. 23 Adl cS. 24 
13 ex b4. 25 T X e8 + A x c8. 26 f x e4 
b x a3. 27 b x .3 Ta7. 28 Ab3 R18 . 29 
A x dS Re7. 30 Te3 Ae6 . 31 RI2 AX dS. 
32 e X d5 + Rd6. 33 Th3 h6. 34 Td3 
Te7. 35 RI3 Tl7 +. 36 Rg3 Te7. 37 h4 
Te4. 38 Rh3 hS. 39 Tg3 TM. 40 T x 97 
T x a3 + . 41 g3 R x dS . 42 TgS + Re6. 
43 T x h6 R16. 44 TbS. 

1 • O 

N.O 218 O 36/ b 

GARCIA C,ONESA (Barcinona) -
J . C FERNANOEZ (Rey Ardid) 

Defensa índia de dama 

1 d4 C16. 2 e4 06. 3 CI3 b6. 4 g3 Ab7. 
5 Ag2 Ae7. 6 O-O O-O. 7 Ce3 dS. 8 
Oe2 d x c4. 9 e4 Cbd7. 10 Td1 Te8. 
11 d5 e X dS. 12 eS Ce4 . 13 C x dS 
CecS. 14 O X e4 Aa6. 15 Oe2 Ceo. 16 
Cf4 eS. 17 C X e6 f x e6. 18 Oa4 Ac8. 
19 Oe6 Tb8. 20 O X e6 + Rh8 . 21 Oe6 
bS. 22 AI4 Ob6. 23 O x b6 T x b6. 24 
Tael Ta6. 25 a3 C18. 26 AgS Ce6. 27 
A X e7 T x e7. 28 CgS e4. 28 14 

1 • O 

N,' 239 E 01la 

COLL (8arcinona) -
CARNICERO (Rey Ard id) 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 e x dS e X dS. 4 
Ad3 Ce6. 5 e3 Ad6. 6 013 Ce7. 7 Ce2 
Ae6. 8 CI4 Od7. 9 C X e6 I X e6. 10 
AgS 0·0·0. 11 AbS h6. 12 A x e7 O x e7. 
13 A X c6 b x e6. 14 Cd2 eS. 15 oe2 
e6. 16 0·0 Th18. 17 CI3 Tl6. 18 Tael 
Td18. 19 CeS Ob7. 20 b4 e4. 21 a4 
Oe7. 22 h3 95. 23 Oh5 TIS. 24 Cg4 AI4 
25 T x e6 Ad2. 26 b5 c x bS, 27 a x bS 
Rb7. 28 T x h6 A x e3. 29 Ce3 T517. 
30 C X dS OaS. 

1 • O 

N.O 240 A 511b 

GARCIA JUNCO (Mercantil) 
GARRIGA (8arcinona) 

Obertura peó de dama 

o x h5. 31 g4. 0g6. 32 Ae3 Ah6. 33 
R x h3 A14. 34 Thl Tg8. 35 Tagl A x e2. 
36 CeS AlS. 37 Rg2 Ae3. 38 Tdl A X g4. 
39 I X ¡¡4 Oe2+ . 40 Ad2 T x d2 + . 41 
T x d2 O x d2 + . 42 Rh3 Ad4. 43 Oe6 
003+ . 44 Rh4 012 + . 45 RhS A X eS. 

o . I 

N.O 241 E 60 / b 

SIMON · NIETO 

Defensa sici liana 

1 e4 eS. 2 Ct3 .. (La mà se n 'anava 
cap a l'altre cavall . però de vegades 
convé variar.) 2 ... Cc6. (M'esperava 
una Paul sen, però ara puc jugar una 
línia que m'agrada) 3 Ab5 d3. (AI· 
ternatives són eS o a6 directa amb .:I 

A X c6 + b x c6. S d4 .. el blanc po· 
dria ent rar ara en la variant hongare· 
sa.) 4 O-O Ad7. 5 Te1 g6. 6 el a5?! 
(Era millor 6 .. AlJ7 directe. Això dóna 
un temps mort valuós al blanc.) 7 
A X c6 A X e6. 8 d4 e X d4. (Això crea
rà problemes al negre per la colum
na " c". Però també contra Ag7 direc
te, el blanc quedava millor amb la idea 
de d5·a4-Cd2 i la instal.lació del ca
vall a e4. ) 9 e x d4 Ag7. 10 dS AdT. 
11 ob3! Ae8. (El blanc té un c lar 
avantatge: si 11 ... OcS. 12 Ae3.. amb 
la ràpida ocupació de la co lumna 
oberta. ) 12 Ae3 C16. 13 Ab6 Od7. 14 
a4 ... (El cavall ha de sortir per d2. 
per tal de deixar la columna "c" a 
disposició de les torres, però cal eVI
lar Db4 que donaria un respir al ne
gre. ) 14 .. 0·0. 15 Cbd2 ChS. 16 h31 

(Paralitza l'Intent de reacció al ftanc 
de rei en evitar Og4.) 16.. e6. 17 
Tael e X d5. 18 Te7 oe6 . 19 e x dS 
Df5?1 (Un intent de complicar la par-

1 CI3 Cf6. 2 g3 cS. 3 Ag2 Cc6. 4 O-O !ida a costa d 'una peça per dos peons. 
p6. 5 d4 e x d4 . 6 C X d4 Ag7. 7 e3 Després de 19 ... 016 . 20 Ce4 O x b2 
0·0. 8 b3 dS. 9 Ab2 T08. 10 Ce3 05. --<> bé 20 ... 0 14. 21 g3!. .. - . 21 O X b2 
11 C X c6 b x c6. 12 Ca4 De7. II Del A x b2. 22 C x d6 .. el blanc ha d' im-
Af8. 14 Td1 AtS. 15 Dd2 Tad8. 16 OaS posar el seu avantatge posiciona!.) 20 
Ob7. 17 0d2 Ce4. 18 Del CgS. 19 h4 g4 016. 21 g X hS A X h3. 22 Od3 TIeS. 
Ch3 + . 20 Rll g5 . 21 13 ¡¡4. 22 A x h3 23 Teel 014. 24 Te4 Oh6. 25 Teel 
9 X h3 . 23 04 Ae8. 24 Rgl 16. 25 Oe3 T x e4. 26 O X e4 O x hS . 27 Ad4 AlS. 
Og7. 26 Rh2 0g6. 27 Oe2 d x e4. 26 28 014 Ah6. 29 Oh2 Og4 + . 30 Og3 
O X e4 AlS. 29 Oe4 + Rh8 . 30 hS Oh5. 31 Rg2 .. (El blanc ja ha aeon· 
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seguit reagrupar totalment les seves 
peces i el seu avantatge matenal S·lm· 
posarà ara.) 31 . gS. 32 Ce4 A x e4 . 
33 T X e4 15. 34 Te7 g4 . 35 Ch2 TeS. 
(E l darrer cartutx en els destrets de 
temps. Si 36 D X d6?? Dh3 +. I gua
nyen . ) 36 Ac3 AgS . 37 Tg7 + . 

1· O 

N.O 242 

EMILI S IMON 

MATEU (Terrassa) 
BELLON (Vuleà) 

Defensa eslava 

o 21/ b 

1 Cf3 dS. 2 e4 e6. 3 d4 C16. 4 e X dS 
e x dS . 5 Ce3 Ce6. 6 AI4 Af5 . 7 e3 06. 
S AbS Cd7. 9 004 0b6 . 100·0 Ae7. 11 
Tlel 0-0. 12 AXc6 b X c6. 13 Db3 TicS. 
14 Ca4 D X b3. 15 a X b3 ffl . 16 Ag3 
Ab4. 17 Ce3 aS. lS C02 Ae7. 19 Te3 
Ta6. 20 Ch4 Ag4. 21 CI3 eS. 22 Cd2 
eXd4. 23 e x d4 CIS. 24 Te3 R17. 25 
h3 Ad7. 26 Ce3 Ce6. 27 CI3 g6. 2S Te2 
TcaS. 29 Ca4 TSa7. 30 Tel Tb7. 31 

\Te3 Tb4. 32 Ce5 A X eS. 33 d x eS 04. 
, 34 b X o4 Ta X o4. 35 Ad6 AeS. 36 Tel 
Aa6. 37 Td2 Ta2. 3S Tbl Tb3. 39 Cd4 
Td3. 40 Tbdl C x d4. 41 T X d3 A X d3. 
42 T x d3 CIS. 43 AI4 Txb2. 44 g4 
Tb4. 45 Ae7 Cd4. 46 Rg2 Co6. 47 Ad6 
CI4+ . 4S A x l4 T x 14. 49 Ta3 To4. 
50 T07+ Re6. 

0-1 

N.O 243 E S3/ e 

MARTIN (Vulcà) . 
ALVAREZ (Ray A,did) 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6. 3 d4 e x d4. 4 C x d4 
C16. 5 Ce3 g6. 6 Ae3 Ag7. 7 13 0· 0. S 
Dd2 Cc6 . 9 0-0-0!1 .. (Durant moll de 
temps s'ha considerat 9 Ac4 ... com 
la més faria. però en els darrers 
temps 9 0-0-0 ha aconseguit d 'atrau
re l'atenció i comença a practicar-se 
amb certa freqüència . Encara que JO 
pretereixo 9 Ac4 .. en aquesta par· 
t ida vaig preferir d'allunyar avia t el 
meu adversari dels camins més cone
guts. ja que, segallS m'havien dit, no 
és tant el seu enginy com la seva 
erudició) 9 .. C x d4. (Probablement 
el més senzill. El sacrifici de peó amb 
9 .. dS . 10 exdS CxdS. 11 CXe6 
b x e6 és una alternativa interessant 
i potser que el millor per a les blan· 
ques sigui no acceptar-lo amb 12 
Ad4 ... ) 10 A x d4 Ao6. (Si 10 .. OaS. 
més de 11 Rbl ... és també fort 11 
Ac4 ... ) 11 Rbl ... (La interessant idea 
de Timman 11 Cd5 A x d5. 12 e x d5 
Dc7 13 g4 . no va donar gaire bon 

resultat a la partida Timman·Sosonko, 
WlJk aan Zee 1978. Després de 13. 
T'acB. 14 e3 DaS! 15 gS ChS. 16 A x g7 
C x g7. 17 Ab1 eS! tal com es veurà 
en aquesta partida valg intentar d'a· 
plicar el pla de Timman però en un 
moment més favorable.) " . o e7. 
(é:s conegut que 1, . Oa5? 12 CdS .. 
és dolent per al negre.) 12 g4 .. (S' ha 
jugat amb més freqü ència 12 h4 ... ) 
12.. Tfc8. 13 gS .. (L'inici d 'un pla 
interessant. Allò que la teoria ha ana· 
litzat més és 13 h4 Da5. 14 a3 Tab8. 
15 hS b5. amb un joc molt complicat 
on les negres no estan malament.) 
13 ... ChS. (Sembla lògica aquesta ju· 
gada retardant l'atac h4·hS. Però dei· 
xa les negres en una posició un xic 
pass iva. Per aquesl motiu mereix con
Sideració 13 .. Cd7.) 14 A x g7 C x g7. 

15 CdS .. (Aquesta és la idea. En 
comparació amb la partida Timman
Sosonko les negres ara no queden 
tan actives. En una partida Hort· So
sonko, Tilburg, 1979 s'havia jugat 15 
CbS OdS. 16 Cd4 TeS! amb igualtat.) 
15 . A x dS . ( 15 .. Od7 també és de 
considerar . ) 16 eX dS DeS. 17 h4 bS. 
(Les dues darreres jugades de les 
negres són bastant inútils.) 18 hS ... 
(Com moltes d'altres vegades, el preu 

no és molt alt per obri r la columna 
h. ) lS .. C x hS . 19 Ah3 .. (Molt inte· 
ressant era el sacrifici 19 T x h5 g X hS . 
2::> Ad3 En aq ues! cas no resulta 
fàcil la defensa del negre. però sem
bla que 20 .. Rfa ofereix una resis
téncia adequada. ) 19 ... Te7. 20 Ag4 
Cg7. (Rutinària. Aqui era molt inte· 
ressant 20.. TacS, i si les blanques 
acceptaven la qualitat els serà difícil 
obrir-se pas en l'enroc negre .) 21 
Th6 .. (Impedeix l'atac del peó h. 
No fóra tan fort 21 Oh2 h5. 22 9 x h6 
Ce8, i les blanques tenen problemes 
per progressar.) 21 . fS. (Necessari. 
d'altra manera Oh2 o Thl decidiria.) 
22 g X ffl e X 16. 23 Tdhl C15. (Ja no 
hi ha bona defensa. ) 24 A x f5 9 x 15 . 
25 oh2 ... (Més forta que 25 T x f6 .. 
perquè l'entrada a h7 és decisiva. ) 
25 .. Tae8? (Jo esperava 25 .. Te8 
amb idea de si 26 T X h7 Tel +. 27 
T Xe l T X h7, i encara que l'avantatge 
és de les blanques no és fàcil impo-
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sar-lo. A 25 .. TeS hauria jugat 26 
Tgl +1 RhB. 27 T Xl6 O X dS. 2B 
T X d6. amb avantatge, perquè si 2B 
O X 13. 39 DeS!) 26 c3 O X d5 . 27 T X h7 
Oe4. 28 Tgl + .. (Si 28 .. RIB. 29 Oh6 + 
ReB. 30 Tel + amb mal.) 

1 • O (0.50 · 2011 

ANGEL MARTI~ 

,N.O 244 R 64/ b 

GONZALEZ MESTRES ( Bareinona) 
CASTRO (Olot) 

Defensa holandesa 

1 d4 15. 2 g3 g6 . 3 Ag2 Ag7. 4 e4 e6. 
5 Ce3 d6. 6 dS Ch6. 7 Od2 DaS . S 
Tbl 0·0. 9 b4 OaG. 10 d X e6 b X e6. 
11 bS OaS. 12 CdS OdS. 13 b x e6 
C Xe6. 14 Cb4 C X b4. 15 A X aS Ae6 . 
16 Ag2 Ca6. 17 Ad5 A X dS . lS 
O x d5 + Cf7. 19 CI3 06. 20 O xo6 
DaS +. 21 Ad2 O X a2. 22 O-O Ces. 23 
odS h6. 24 Ae3 O x e2. 25 A X cS 
d X e5. 26 TI.l 0.2. 27 Tb7 Am. 28 
Te8 ... 

1 • O 

N.O 245 

JIM~NEZ (Màlaga) 
GARRIGA (BarclOona) 

Obertura Larsen 

R 00 

1 b3 d5 . 2 Ab2 Ce6 . 3 e3 eS. 4 AbS 
Ad6. 5 CI3 Oe7. 6 0·0 Ag4. 7 Ae2 C16. 
8 e4 04. 9 Cd4 OeS . 10 g3 OhS. 11 13 
e x f3. 12 A x f3 CeS. 13 A x g4 Ct x g4. 
14 Oe2 d X e4. 15 CIS 0g6. 16 b x e4 
hS . 17 h4 Ch6. lS C X d6 e x d6 . 19 
Dg2 C X e4. 20 Ad4 0·0. 21 04 TIeS. 22 
Ce3 Ce5. 23 Ae3 Chg4. 24 AI4 Cd3. 
25 Tl3 CeS . 26 Cd5 D X 04 . 27 Ce3 
Co6 . 28 Tel C XI4. 29 g X I4 Od4 . 30 
Te4 Oal +. 31 TI1 O X .2. 32 DdS C16. 
33 Od3 dS . 34 Te7 d4 . 35 CIS Do6. 
36 T X b7 Ce4. 37 Da3 Cd6. 

O · 1 

N. ' 246 E 06 /a 
BELLON · MUÑOZ 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 Cc3 Ab4. 4 Cpe2 
d x e4. 5 a3 Ae7. 6 C X e4 Cc6. 7 At4 
C16. S Dd3 0·0. 9 0·0-0 b6. 10 C2g3 
Ab7. 11 Ae2 CdS. 12 Ad2 eS . 13 d x eS 
C X eS. 14 Ob3 DeS. 15 14 Cg4. 16 h3 
Cg16. 17 Cg5 Ad6. lS Thl1 aS. 19 e4 
Ce7. 20 Ae3 Cd7. 21 De2 g6. 22 C5e4 
A x e4. 23 C x e4 CfS. 24 Ag4 Ae7. 25 
A x iS g X 15. 26 Cg3. 

1 . O 



N.· 247 A 86 / b 

SI MON . NEPOMUCENO 

Defensa Pirc 

1 e 4 d6 . 2 d4 Cf6 . 3 Ce3 g6. 4 Ae 2 
" g7. 5 Ae3 Cc6. (Aquf no valg poder 
recordar què era millor per al blanc 
cont ra aquesta IInia. De tota manera 
valg conSIderar que podia obl igar el 
negre a entrar en una Sanani amb 
una mica menys de temps.) 6 d5 CeS. 
7 h3 eS. (Necessària per ta l d 'evitar 
una estrangulació total . ) 8 14 Ced7. 
9 Cf3 O.() . 10 O.() 06. 11 a4 Ob6?! (Un 
pla arrisca t. Penso Que era millor 1, . 
b6. i si el blanc no es decideix a JU
gar 12 e5 .. . enlrant en una posició 
de doble tall. seguir amb ta idea d€ 
Oc7 o CeB que eVl la, de moment. la 
ruptura temàt ica. ) 12 Ta31.. (Si 12 
a5 O X b2. 13 Dd2 Ob4 1 ¡ ara no ser· 
veix 14 Ta4? . per CXe4!) 12 ... ehS. 
13 Tb3 Oc7. 14 De l c4. 15 Ta3 .. . (No 
serveix ' 5 Tb4? Que aparentment 
guanya un peó, per 1 S ,. e x 14 i SI 

16 A X f4 Dc5 +. Guanyant qualilat. ) 
1 S CeS. 16 eS! Ah6. 17 Cd2 d x eS. 
(Pràcticament forçat tol i els incon· 
venlents que sorgeixen amb el debill· 
tament del flanc de rei. No valia 17 .. 
Cg7 per 18 g4 ... ) 18 AX h5 e X 14. 19 
Ad4 9 x hS. (Aquf va ig estar pensant 
molta estona ja que el blanc té diver· 
ses maneres de condUIr el seu atac. 
Ern va semblar que el més fo rt era 
basar-me en la idea que si duia un 
cavall a dS, el rei negre estava en la 
xarxa de mat.) 20 AeS 0b6. 21 e x c4 
0 g6. 22 d61 A X h3. 

23 01 21 .. (La clau de la idea, ja que 
ara la indefensió del cavall a c4 és 
bàSIca en moltes variants. ) 23 ... e X d6. 
(S. 23 ... Ce4. 24 Cd5 AgS. 25 O X f4! .. . 
I no es poden parar totes les amena· 
ces. ) 24 Cd51 Ag5. 25 T x h3 Ce4 . 26 
Od4 d X eS. 27 C x eS Oe6. (Si 27 .. 
015. 28 T X I4 ... ) 28 O x e4 ... (E l blanc 
ha guanyat una peça. No serveix 28 .. 
f6 per 29 T x h5 ... ) 28 ... Tfe8. 29 Tel ! 

(Atractiu però insuficient era 29 
T X hS O X eS. 30 O x h7+ A18. 3 1 
T X gS O x gS. 32 Oh8 + Og8. 33 Oh6 + 
Og7. 34 Od6 + Ag8. 35 CI6 + Ah8. 36 
T x f4 Dh6! amb joc complicat. Amb 

la del text s'assegura la peça de més 
r únIC problema ara és aUlbar al con· 
Irol.) 29 .. 15. 30 013 Od6. 31 Cd3 
T x el + . 32 C X el Te8. 33 Cd3 Te4. 
34 Ce3 Te 3. 35 OdS + O X dS. 36 C x dS 
Te4. 37 T x h5 Ad8 . 38 T x fS T X a4 
39 C3 X f4 Tal +. 40 Rf2 Ta2. 41 Ce6 .. 

1 • O 

EMILI SIMON 

N." 248 E 28 / b 

J . C. FEANANOEZ · A. MEDINA 

Obertu ra Ruy López 

1 e4 05. 2 Cf3 CCS. 3 Ab5 06. 4 Aa4 
d6. 5 e3 Ad7. 6 0-0 g6. 7 d4 Ag7. 8 
Tel Cffi. 9 A X e6 A X e6. 10 d5 Ad7. 
11 e4 0·0. 12 Ce3 b6. 13 a3 a5 . 14 b3 
Ch5. lS Ae3 fS . 16 Tel f X 04. 17 Cg5 
Cf4. 18 Cg X e4 Oh4. 19 b4 a X b4. 20 
o X b4 C X g2. 21 R X g2 Ag4. 22 Od3 
Af3 + . 23 Rgl Tf5. 24 Cg3 Taf8. 25 
Ofl 04. 26 Cee2 Ae5. 27 h3 h5 . 28 Ad4 
A Xe2. 29 C x fS T X f5. 30 T X e2 A x d4. 
31 Teel Tf8. 32 Og2 Tg3. 

0 · 1 

N." 249 E 01ld 

A. MEDINA · J . PARtS 

Defensa francesa 

1 04 e6. 2 d4 d5 . 3 Cd2 Ce6. 4 Cgf3 
Cffi . 5 e5 Cd7. 6 Ad3 Cb4. 7 Ae2 eS. 
8 e3 Ce6. 9 0· 0 e x d4 . 10 e X d4 16. 
11 Tel f x e5. 12 d X e5 g6. 13 Cb3 
Ag7. 14 Ab5 0-0. 15 A X e6 b x e6. 16 
Cbd4 CbS. 17 b4 a5. 18 Ag5 Oe7. 19 
.3 Te8. 20 Tel Ob7. 21 Ob3 a x 1>4. 
22 • X b4 Ad7. 23 Ad2 Co6. 24 h4 Tab8. 
25 Tbl Af8. :!fi h5 9 x h5. 27 Cg5 Te7. 
28 Og3 Tg7. 29 Oh4 Oe8. 30 O X h5 
A x b4. 31 A x b4 T X b4. 32 T x b4 
C X b4. 33 Te3 es. 34 Tg3 h6 . 35 O X h6 
e X d4. 36 Ch7 T X g3. 37 l x g3 Oe2. 
38 C16 + R17. 39 C X d7 Re7. 40 CI6 
Oa4. 41 DgS (S) Rf7. 42 Og8 + Re7. 
43 Og5 Rf7. 44 Oh5 + . Re7 . 45 Oh4 
Rf7. 36 Oh7 + R18. 47 Oh8 + Rf7. 
48 Oh5 + Re7. 49 Oh4 Rf7. 50 O X d4 
Oa3. 51 Rh2 Ce6. 52 012 Re7 . 53 Ch7 
Re 8. 54 Ob6 Del . 55 Cffi + Rf8. 56 
Cg4 Og5. 57 O Xe6 O x g4. 58 Oe5 + 
Rg8. 

1/ 2 · 1/ 2 

N.O 250 E 72/0 

NEPOMUCENO . AYZA 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CIl Cc6. 3 Cc3 d6. 4 d4 

e X d4. S C x d4 Cf6. 6 Ac4 Db6. 7 
Cde 2 06. 8 Ab3 Ae7. 9 0·0 0·0. l O Cg3 
a6. 11 Ae3 Oe7. 12 14 bS. 13 h3 CaS. 
14 Oe2 Ab7. 15 Ad4 Tae8. 16 Tac1 
Ce4. 17 A x c4 O X c4. 18 Od3 Cd7. 
19 b3 Oc6. 20 Oe2 A16 . 21 A x 16 C X 16. 
22 Tl3 b4. 23 eS OcS +. 24 Te3 b x e3. 
25 e X I6 g X f6 . 26 Ch5 15. 27 Cf6 + 
Rh8 . 28 Cd7 Oa3. 29 Tll T g8. 30 Tf2 
Tg6. 31 Odl Teg8. 32 Tee2 T8g7. 33 
Od4 Tg3. 34 Rh2 Del . 

0 · 1 

N.O 251 O 211b 

LEOHTXO GARCIA · BELLON 

G O. Defensa eslava 

1 d4 dS. 2 e4 e6. 3 e X dS e x dS. 4 
Ce3 Ce6. 5 Cf3 C16 . 6 AI4 Af5. 7 e3 
06. 8 Ab5 Cd7. 9 Oa4 0b6. lO Ch4 
Ao4. 11 O· O.() Te8. 12 f3 Ag6. 13 C X g6 
h x g6. 14 Rbl a6. 15 A X e6 T x e6. 
16 Tel Te4. 17 Ob3 Ae7. 18 Thdl 0-0. 
19 e4 Tb4. 20 Oe2 Cf6. 21 Oe2 d X 04. 
22 I X e4 Te8. 23 Ae3 DaS. 24 e5 Cd7. 
25 d5 C X e5. 26 d X e6 f x e6. 27 Ad4 
Af6 . 28 g4 Td8. 29 Oe3 T x b2 +. 30 
Ral Oa3. 31 Aes T x a2+ . 32 C x a2 
Ce4 + . 

0 · 1 

N." 252 A S4 / a 

O. ROORIGUEZ (V uleà) • 
ZABALA (Rey Ard id) 

Obertura Peó de Dama 

1 d4 C16. 2 Cf3 g6 . 3 Ag5 Co4. 4 AI4 
Ag7. 5 Cbd2 dS. 6 e3 eS. 7 Ad3 Oa5. 
8 e3 C X d2. 9 O x d2 Ce6. 10 h4 f6 . 
11 Ah2 0·0 . 12 Ae2 Ae6. 13 0· 0 Af7. 
14 a4 06 . 15 Tabl b5. 16 b4 e X b4. 
17 c x b4 OdS. 18 a x b5 a X bS. 19 
Ad3 0b6 . 20 Tle l Tle8. 21 TeS Ce7. 
22 Tal Ob7. 23 Oe2 Af8. 24 Te7 Ce6. 

1 • O 

N. ' 253 

O. ROORIGUEZ (Vuleà) 
CALVO (Terrassa) 

Obertura Peó de Dama 

R S2/ e 

1 d4 Cf6. 2 Cf3 06. 3 Ag5 es. 4 e3 
Ce6. 5 Cbd2 d5. 6 e3 Ae7. 7 Ad3 b6. 
8 Oe2 Ab7. 9 0·0 h6. lO Ah4 Cd7. 11 
Ag3 e x d4. 12 e x d4 O-O. 13 a4 Tfe8. 
14 Tfel Af8. lS Cb3 Ca5. 16 C X a5 
b X a5 . 17 b3 0b6. 18 e 4 d X e4. 19 
b X e4 A X 13. 20 O X f3 O x d4. 21 Tad l 
016. 22 Ae4 O X 13. 23 A X f3 Cb6. 24 
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A )( a8 T x a8 . 25 Ad6 C x e4. 26 A x 18 
R X 18. 27 Td7 Cb6 . 28 Te7 C X 04. 29 
Ta1 Cb6. 30 T )( as Ce8. 31 g3 g6. 32 
Ta6 Tb8. 33 Rg2 h5 . 34 h4 Ta8. 35 
Tb7 Ce7. 36 Ta x a7 l X .7, 37 T x a7 
C15. 38 Td7 Rg7. 39 RI3 R16 . 40 RI' 
Ch6. 41 Ta7 C15. 42 RI3 Cd4 + . 43 
Rg2 C15 . 44 TaS Cd4. 45 Td8 C15. 46 
Rh3 Ce7. 47 13 Cd5. 48 g4 h X g4 + . 
49 l x g4 g5. 50 h5 Rg7. 51 Rg3 C16. 
52 RI3 Cg8. 53 Ta8 Ch6. 54 Ta5 R16 . 

55 Ta1 Rg7 . 56 Tg1 R16. 57 Re4 CgB 
58 Tl1 + Re7 . 59 Re5 Ch6. 60 Tg1 
16+ . 61 Rd4 Rd6 . 62 Re4 Re7 . 63 RI3 
R17 . 64 Ta1 15. 65 g X I5 e )( 15. 66 
Ta7 + Rg8. 67 Ta6 C17. 68 Tg6 + Rh7 . 
69 Re3 Rh8. 70 Tl6 14 +. 71 Re4 Ra7 . 
72 Ta6 Rh7 . 73 Tg6 Rh8 . 74 h6 g4. 75 
R x 14 . 

1 • O 

N." 254 o S4 / a 

GARC IA PADRON (C IOA) 
BORDELL (Espanyol ) 

Defensa Nimzoindia 

1 d4 Cf6 . 2 c4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 e3 
0·0. 5 Ad3 d5 . 6 CI3 eS. 7 a3 A)( e3 + 
8 b X c3 Dc7. 9 Cd2 eS. 10 c x d~ 

e x d4 . 11 e x d4 e x d4 . 12 e4 Del . 1 ~ 
De2 O )( a 1. 1. Cb1 Ad7. 15 0·0 Te8 
16 Ob3 Ca6. 17 A x a6 b x a6 . 18 Ab2 
Aa4 . 19 Ob4 oa2. 

o . 1 

N.O 255 E SO I a 

GRAU ( Espanyol) . 
SANABRIA (Peña Oromana) 

Defensa siciliana 

1 e5 eS . 2 d4 c x d4 . 3 e3 dJ . 4 A X d 3 
Ce6. 5 CI3 d6. 6 Ae3 CI6. 7 h3 e6 . 8 
Cbd2 Ae7. 9 0·0 0·0. 10 Cd. Ad7. 11 
14 Dc7. 12 Tacl Tac8. 13 C2f3 a6 . '4 
c4 C X d4. 15 A x d4 Ae6 . 16 De2 Cd7 
17 b4 b6. 18 e5 A x f3 . 19 l x !3 d x e5 
20 Ac3 e X 14. 21 Oe4 06. 22 T X 14 
Ag5. 23 Tef1 A x 14. 24 T x 14 Oc6. 25 
De3 e5. 26 Th4 Dt6. 27 Tg4 Tle8. 28 

Dg3 Cb8. 29 h4 Cd7. 30 h5 C18. 31 
h X g6 l x g6. 32 Ae4 Ted8. 33 Ad5 + 
Rg7 . 34 TI. Dd6. 35 Tl7 + Rh8. 36 
014 Td7. 37 A X e5 + D x e5. 38 T )( 18 + 
Rg7. 39 Tg8 + .. . 

1 • O 

N.O 256 

RECIO (Brai ll e) . 
E. PtREZ (Espanyol) 

Defen sa Caro Kann 

R 97 / b 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Ccl d x e4 4 
C x e4 Cd7. 5 CI3 Cgl6. 6 C x 16 + 
C )( 16. 7 Ae4 A15. 8 0·0 De7. 9 e3 e6. 
10 CeS Ad6. 11 Te1 0·0·0. 12 De2 
Cd5. 13 h3 16. 14 Cd3 The8. 15 DIJ 
gS. 16 A X dS e XdS. 17 Ad2 hS. 18 
De3 Rb8. 19 b3 h4 . 20 13 Ag3. 21 Tee1 
eS. 22 d X eS Dh7. 2J Ce5 A X eS. 24 
012 d4 . 25 14 d x e3. 26 l )( eS e x d2. 
27 Td1 T X eS. 28 b4 TedS. 

0 · 1 

N.O 257 

PRADA (Espanyol) 
REVESTIDO (Braille) 

Defensa iodo-Benoni 

R 7s / e 

1 CI3 C16. 2 e4 06. 3 d4 eS. 4 dS 
e X d5. 5 e )( C!5 <16 . 6 Ce3 g6 . 7 Cd2 .. 
(Aquesta jugada indica que el blanc 
o bé té la intenció de pressionar Im· 
mediatament mitjançant Cc4 sobre d6, 
o bé pretén evitar les possibles va· 
r iants que es produiran després d 'un 
eventual Ag4 del negre. ) 7 . Aa7. (El 
negre, jugant 7 . .. Cbd7, pot neutralit · 
zar el pla 8 Cc4 ... del blanc, via 8 
Cb6; de tota manera aixl fixa prema
turament el curs de la partida en anul
lar els possibles plans a base de b6 
o Ca6. Per altra part és d iscutible re · 
ficiència del pla blanc. ja que l'esmen· 
tat cavall per tal d 'obtenir una tan pre
ponderant si tuació ha sacr ifica t temps 
de desenvolupament impo rtants del seu 
bàndoL) 8 Ce4 0·0. 9 AgS .. (Sembla 
més fort Af4 , tot i a ixí e l negre pot 
respondre senzillament 9.. . Ce8 se· 
guit de 15 i g5. ) 9 .. . De7. (Una juga· 
da bastant lògica. Pressiona en la co 
lumna de rei i assegura la defensa de 
d6; però man té per molt de temps la 
clavada del cavall a t6 , la qual cosa 
pot ésser fon i de no poques molès
ties . En la partida Perrossian · Nunn , 
Hastings 1977/ 78, es va jugar 9 ... h6. 
10 AI4 b6!? 11 A X d6 Te8. 12 Ag3 Ce4 
13 C )( e ' T )( e4. 14 e3 bS. 15 Cd2 
Tb4. 16 b3 A Xa1. 17 D xa1 o X dS 
18 03 Tg4. 19 Ae2 Ce6. 20 A13! De6. 
21 A X g4 O X g4. 22 O-O... ± però el 
negre podia haver jugat: ( 1) 16 .. c4! 
i si 17 83 T X b3. 18 Ae2 OaS! =t= . 
Després de 9.. h6. 10 Af4.. no és 
tan aconsellable 10 .. CeB per 11 Del! 
gS -si Ah7. 12 CbS! ... - 12 Ad2 .. 
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soguil do h4 ± .) 10 Dd2 Cali . 11 13 
Ce7. 12 04 Te8. 13 0·0·01?. (Conliant 
que la forla pressIó que el blanc exer 
cirà immediatament sobre el centre I 

el flanc de re i sIguI més rentable que 
el lògic contraJoc enemIc en e! !lanc 
de dama --84 I eS, i h4 I h5 , al blanc 
se l i d ispara sola la mà-. ) 13. b6. 
14 e4 Aa6. (Amb aquesta senzilla ju
gada el desenvolupament del negre 
elimina la primera de les seves pre
ocupacions. El fort cavall enemic se
rà canviat, i si 15 e5 d X e5. 16 d6 De3 
simplemenl.) 15 h4 .. (També era de 
considerar, amb totes les pegues, 15 
eS d x eS. 16 C x eS o x eS. 17 AI4 ... ) 
15 .. A X c4, (Elimina el perillós ca
vall. però l'alfil que el substitueix tam
bé Jugarà la seva. ) 16 A X c4 Od?? 
(Jugada poc afortunada. la oue lorna 
la c lavada . Fóra millor treure la torre 
de eB, però , on? A b8 no perquè des
prés d 'una ruptura a base de e5 i d6. 
combmat amb A X f6 el blanc guanya
ria qualitat amb Ad5. ) 17 g4 a6 . 18 
014 De7. 19 hS bS. 20 Aa2 b4?1 ( Molt 
millor sembla 20.. c4 tancant la dia
gonal a2-g8 a l'allil blanc. ) 21 h X g6 
t x 96. ( El negre pOdia prendre el ca 
vall a canví d 'un mínim de dos peons 
I una estructura bastant rumosa. Per 
alt ra banda la captura amb el peó de 
h7 donaria un atac moll fàcil al blanc . ) 

22 e51 O X e5. (Forçat.) 23 O X e5 
T X e5. 24 Af41 Cd7. (EVidentment és 
preferibl e perdre la quali tat que per 
metre l'ent rada del b lanc a d6. ) 25 
Ce4 .. (Ut! per fi POl escapar el ca
valL) 25 ... T18. 26 A x e5 AX eS. 27 
Th3 C16. 28 C X eS d X eS. 29 d6 + 
Rg7. 30 d x c7 A X c7. (I el negre va 
abandonar a la Jugada 43) 

1· O 

NOTA. - Si la variant apuntada a 
( 1) resulla correcta , les blanques Ja 
poden buscar-se un pla diferent a 
l'aparentment lògic de la part ida. Els 
temps que aquest bàndol utilitza en 
la captura de d6 els poden capi tali t. 
zar les neg res a favor seu mitjançant 
un fort íssim contrajoc en el centre I 

en et fl anc de dama. 

F. J . PRAOA 



HISTORIAL DEL CAMPIONAT D 'ESPANYA PER EQUIPS DE CLUB 

Edició Any Loca litat Campió Sots-campió 

I 1956 Barcelona-Madrid C. E. BARCELONA Real Madrid C. F 
11 1957 Bilbao REAL MADRID C. F. C. E. Barcelona 

III 1959 Madrid REAL MADRID C. F. C. E. Espanyol 
IV 1960 Barcelona C. A. CHARDENET Real Madrid C. F. 
V 1961 Madrid REAL MADRID C. F. C. E. Espanyol 

VI 1962 Saragossa REAL MADRID C. F. C. E. Espanyol 
VII 1963 Palència C. A. CHARDENET Real Madrid C. F. 

VIII 1964 Barcelona C. E. BARCELONA C. A. Chardenet 
IX 1965 Alcoi C. E. ALCOI C. E. Terrassa 
X 1966 Bilbao C. E. ESPANYOL C. E. Barcelona 

XI 1967 Granada C. E. BARCELONA Real Madrid C. F. 
XII 1968 Múrcia C. A. SCHWEPPES C. E. Espanyol 

XIII 1969 Sevi lla C. A. SCHWEPPES C. E. Terrassa 
XIV 1970 València C. A. SCHWEPPES C. E. Espanyol 
XV 1971 Igualada C. A. SCHWEPPES CIOA Las Palmas 

XVI 1972 Granada C. A. SCHWEPPES CIOA Las Palmas 
XVII 1973 Barcelona CIOA LAS PALMAS C. A. Schweppes 

XVIII 1974 Alacant C. A. SCHWEPPES CIOA Las Palmas 
XIX 1975 Barcelona C. A. SCHWEPPES C. E. Espanyol 
XX 1976 Sara~ossa CIOA LAS PALMAS U.G.A. 

XXI 1977 Alacant CIOA LAS PALMAS C. E. Terrassa 
XXII 1978 Centelles U. D. LAS PALMAS C. E. Vulcà 

XXIII 1979 Torre del Mar U.G.A. C. E. Vulcà 
XXIV 1980 Santander C. E. VULCA C. E. Olot 

R E S U M 

Campions d'Espanya Sots-campions d'Espanya 

C. A. SCHWEPPES (Madrid) 7 C. E. Espanyol (Barcelona) 6 
REAL MADRID C. F. (Madrid) 4 Real Madrid C. F. (Madrid) 4 
C. E. BARCELONA (Barcelona) 3 CIOA Las Palmas (Las Palmas) 3 
CIOA LAS PALMAS (Las Palmas) 3 C. E. Terrassa (Terrassa) 3 
C A. CHARDENET (Madrid) 2 C. E .Barcelona (Barcelona) 2 
C. E. ALCOI (Alcoi) 1 C. E. Vulcà (Barcelona) 2 
C. E. ESPANYOL (Barcelona) 1 C .A. Chardenet (Madrid) 1 
U. D. LAS PALMAS (Las Palmas) 1 C A. Schweppes (Madrid) 1 
U.GA. (Barcelona) 1 C. E. Olot 1 
C. E. VULCA (Barcelona) 1 

, 
.Ja sou subscriptor del BUTLLETI D'ESCACS? 

És l'òrgan de la nostra cultura escaquista 
DIFONEU-LO 
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XXI CAMPIONAT FEMENI D'ESPANYA 
Reus (Baix Camp), 7 a 14 de setembre 1980 

LA CANARIA MARIA DEL PINO 
GARCIA PADRÓN, NOVA CAMPIONA 
Conxita Canela, de Catalunya, sots-campiona 

CI .. T 

Dintre dels actes commemo
ratius de les Noces d'Or de la 
Secció d'Escacs del Reus De
partiu s'organitzà aquest cam
pionat, que la FEDA havia cedit 
amb aquest motiu. 

El campionat es desenvolupà 
en els salons de la Societat ·EI 
Circol. a base d'utilitzar el sis· 
tema suis de competició per 
haver-se aplegat 40 participants. 
Precisament per aparella r el 

' OM FI!!OERACIO l ' I 2 ' , ' 
y, 

nombre de participants, tenint 
en compte alguna baixa produida 
abans de començar, s'introdui 
una sisena participant catalana , 
Araceli Saltó, del mateix club 
organitzador. 

El director del campionat fou 
el Sr. Joan Torquet i com àrbitre
jutge actuà el Sr. Pedro Luis 
Re ixa, de Madrid, en possessió , 
ambdós, del titol d'Arbitre Inter
nacional. 

y, 
C ... NEl .... Con.l, .. C.I.I~"" '¡' o y, • 

'¡' 

'I, 
o 

'¡' 

'¡' 

'¡' '12 5'12 3550 

o '0 , y, SY1 3550 

5 CUEVAS. !oII luiu y, • I o S!J2 35 

o 'I, Y2 5112 34 

1 COBElAS. Pil.r 

• QRA\/AlOS. e.-me" Maa"'enyl 

, GALLEGO . Jull. 

10 lASO, M •• unciO<\ 

" 1 1 " 

h" 
o 

o 

o 

o 

o 5 

O · 5 

5 

5 

11 QRISAtENA. Rosa ' 0 
o 
y, 5 JO 

o '¡' o y, " , 5 

I 13 RUllDS ... . I0Il .... o ' O O 

14.0 a 24,0 amb 4 punts 
RODRIGUEZ (Sevillana), VILLAVICENCIO (Tinerfenya) , 
GAMAZO (Salmantina), GADEA (Saragossana), DEL POZO 
(Balear), GONZALEZ (Alabesa), MERINO (Jienense), ES
TRADA (Pontevedresa), MILLAN (Catalana), SALTO (Ca
talana), CODERA (Catalana) . 

25.0 a 27.0 amb 3 punts i mig 
SUAREZ (Asturiana), ALMEIDA (Las Palmas), DESCAR
REGA (Catalana). 

28.0 a 32.0 amb 3 punts 
FERNANDEZ (Corunyesa), JOVER (Alacantina), LOPEZ 
(Valenciana), JACOB (Corunyesa), GARCIA (Biscaina) . 

33.0 amb 2 punts 
VELASCO (Vallisoletana) .. 

34.0 amb 1 punt i mig 
JAREÑO (Albacetenya). 

35.0 amb mig punt 
ROMERO (Tinerfenya) . 
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Malgrat les precaucions pre
ses, a la 2.0 ronda només eren 
35 les participants, perquè cinc 
de les previstes no es presen
taren a la ronda inaugural. 

A més, calia ten ir en compte, 
en qua nt a l'aspecte qualitatiu 
de la competició , que les dues 
MI espanyoles, Nieves Garcia i 
Pepita Ferrer, no hi prenien part. 

A la 2.0 ronda ja s'havien des
tacat sis de les jugadores que 
presumiblement podien aspirar 
al titol : Cobelas, Cuevas, Galle
go, Garcia, Gonzalez i Gravalos. 

La confrontació entre elles va 
deixar en primer lloc Cobelas i 
Gallega. En la seva confronta
ció de la 4.0 ronda el triomf de 
Cobelas la va deixar en solitari 
al cap de la classificació . Segui 
aixi a la 5.0 per taules entre les 
primeres classificades, fins que 
a la 6.0 ja hi fou desplaçada per 
la futura campiona, que la gua
nyà portant aquesta les negres, 
i passant al primer lloc aixi ma
teix en soli tari. 

Una nova victòria de Garcia 
Padrón contra la forta aspirant 
Cuevas la va deixar de cara al 
titol , que va aconseguir fent tau · 
les amb Peñamaria a l'última 
ronda . 

La bona marxa de Canela es 
va estroncar a la 4.° ronda quan 
va perdre amb Garcia. Després 
entaulà amb la gallega Fernan
dez, i semblava haver quedat ab
sorbida pel gruix del campional 
en el quart grup i amb tres punts. 
Però aleshores va treure la se
va grapa i amb tres victòries 
consecutives finalitzà la compe
tició en segon lloc, adjudicant
se en solitari el sots-campionat. 

Un gran triomf de la campio
na catalana, una de les nostres 
més grans esperances de se
quir les petjades històriques de 



les Glòria Velat i Pepita Fer
rer si s'hi esmerça, com aixi 
sembla . Llàstima que després no 
va poder prendre part, per raons 
professionals, en el torneig in
ternacional de Cala Galdana per 
al qual estava se leccionada 1 

M. 0 Teresa Llorach fou la sor
presa de la competició . Era la 
primera vegada que hi prenia 
part amb els seus 16 anys i un 
joc aplomat com correspon al 
8eu caràcter, la qual cosa li dó
na un estil molt efectiu . Tant és 
aixi que acabà imbatuda. Bé és 
veritat que començà guanyant 
un punt per incompareixença i 
que no arribà a trobar la cam
piona, però sí la sots-campiona 
i altres de ben classificades, i 
se'n sorti molt bé. 

Lutgarda Gonzàlez i M .o Lui
sa Cuevas són dos bons valors. 
peró sobretot aquesta última no 
aprofità l'avinentesa que tingué 
tot guanyant la canària . Sembla 
ésser que venia de jugar un tor
neig francès on havia tret una 
norma de MIF i acusà el cansa
fT'ent de dues competicions con
secutives. 

Mercedes Peñamaria és una 
veterana de molta empenta i que 
aqui es va comportar molt bé. 
si no hagués esta t la derrota 
contra Laso a la 2.° ronda . De 
tota manera això també afavori 
la seva reacció posterior, en la 
qual salvà airosament les esco· 
meses de Garcia i Llorach. 

S'ha de reconèixer l'estol de 
bones jugadores madrilenyes 
que hi ha actualment, car amb 
Nieves Garcia com a més des· 
tacada hi tenim les esmentades 
Cuevas j Peñamaria , així com 
Cobelas i Gravalos, que tam· 
bé quedaren ben classificades 
L'hegemonia estata l que teni en 
anys enrera les jugadores cata · 
lanes. sembla que ha passat a 
l'esfera madrilenya . 

Diem això perquè al costat de 
Pepita Ferrer, només hi ha una 
Conxita Canela encara no prou 
consoli dada, i ara una M .o Te
resa Llorach que és tota una in
cògnita . I encara que hi ha al
tres jugadores a Catalunya, ni 
són moltes, ni acaben de trobar 
la seva organització que les po
tenciï actualment. Pensem en el 
desgavell de l'ú ltim campionat de 
Catalunya que va deixar arraco-

_ . ---
M ." del Pmo Garcia Padroll Comerta CaneJa 

M.a Lu;sa Cuevas I M !' Dolores Gadea . 
Mercedes Perla mam; 

DESEMBRE 1980jBUTllETI O'ESCACS 43 (319) 



nades jugadores com M.o Rosa 
Ribes, Carme Paloma, Teresa 
Canela, i fins Elisa Fortuny i An 
na Cabrera , que encara que en 
diferents estadis d'activitat i ni
vell, són els nostres un ics atots 
per ara . 

En aquest campionat que co
mentem, les altres jugadores ca
talenes, Millan, Saltó i Codera, 
van fer un paper modest, ha
vent-se esperat una mica més de 
la primera, que ja hi té un cert 
historial. Saltó i Codera, aixi com 
D€scarrega que es classificà a 
continuació, eren noves en la 
contesa i no es podia esperar 
gran cosa , si no ho demostra
ven sobre el terreny, com no ho 
van fer. 

La gran derrotada fou Julia 
Gallego, campiona l'any anterior 
a Vic, que va perdre dues par
tides i en va fer taules altres 
dues, quan és jugadora que s'ha 
de creure va a més. Però potser 
li cal treure's una mica la res
ponsabilitat de sobre de creure 
que val més. 

En conjunt una bona organit
zació i un àpat de cloenda a l'Ho
tel França per a donar constàn
cia fefaent de l'evolució dels es
cacs femenins, precisament en 
un indret on s'ha fet una tasca 
de promoció en aquest camp 
digna de tot elogi i que els ha 
valgut una tan destacada par · 
tlcipació en aquest campionat. 

Anabel de la Fuente 

Es va editar un butlleti diari 
en el qual es recollien les prin
cipals partides de la jornada, I 
es pogué repartir el darrer a la 
cloenda, el mateix vespre de l'úl
tima ronda! 

El 6 de setembre, i aprofitant 
l'estada d'alguns destacats ju
gadors, que hi eren com espec
tadors i com entrenadors d'algu
nes de les jugadores, es féu un 
torneig obert de partides ràpI 
des entre 112 participants . 

Guanyà Francisco Gallego, de 
Sant Sebastià, seguit de Josep 
Pisa (Vulcà), Jordi Comas (Tar-
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Teresa L/or8ch 

ra ¡:ona) i Romà Bordell (Espa
nyol), davant d'altres destacats 
Jugadors com Izeta, Garriga, To
ledano, Baixauli , Colin, J. L. Fer
nandez, Moro, Benet, Marin, 
Ochoa , Ledo, Pomés, etc. 

Com a primera class ificada fe
menina fou M.o Dolares Gadea, 
de Saragossa; el guanyador in
fantil fou Francesc Llorach, del 
Reus Departiu; i el juvenil Félix 
Izeta, de Sant Sebastià. El pri
mer classificat local fou Antoni 
Moro. 

JORDI PUIG 

,N.O 258 E 62 / b 

l. VILLAVICENCIO - C. CAN ELA 

Defensa siciliana 

1 04 eS. 2 CI3 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 d4 
eX d4. 5 C X d4 Ce6. 6 A.3 C16 . 1 
Ae2 ... (També es pOl Jugar 7 f4 d6. B 
Ae2 Db6. 9 Dd3 D X b2. 10 0·0 O-O. 11 
Tabl Da3 amb igualtat .) 7 .. 0·0. 8 
Dd2? d5, 9 C X e6 . (Si 9 e X d5 
C X d5. IOC X d5 C x d4. 11 A X d4 
D x dS. 12 A X g7 D X g2. 13 0-0·0 
R xgl. 14 De3 De6. 15 Ad3 Ae6. 16 
h4 h5. 17 Thgl Ag4 amb avantatge 
negre. ) 9 ... b xc6. 10 0·0-0 .. (Amb 
la columna "b" oberta és un autèntIC 
suïcidi.) 10 .. . AeS. 11 AI3 (Un al
Ire error, retirant un alfil de la defen
sa i impedint f4 de les blanques. ) 
11 .. Da5. 12 a3 Tab8. (S'amenaca 
C Xe4.) 13 Ah6 T x b21 14 R x b2 
C X e4. 15 A x g7 ... (Si 15 A x e4 Tb8 -+ 
16 Ra2 d xe4 + .) 15 .. Tb8 +. 

0-1 

CONXITA CAN ELA 
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M. P. GARCIA · C. CAN ELA 

Defensa Nimzoindl8 

1 d4 C16. 2 e4 e6. 3 Ce3 Ab4. 4 Oe2 
e5. 5 e3 d5 . 6 CI3 o-o. 7 Ad2 Ce6. S 
a3 e X d4. 9 e x d4 A X e3. 10 b x e3 
Ce4. 11 Ael TeS. 12 Ad3 15. 13 O-O 
Ad7. 14 Ab2 TeS. 15 exd5 e x d5. 16 
Ob3 Cf6. (I el blanc va guanyar en la 
lugada 40 ) 

1 · O 
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llORACH - GRISAlEÑA 

Defensa francesa 

1 e4 eS. 2 d4 d5. 3 e5 eS. 4 e3 Cc6. 
5 Cf3 Ob6. 6 a3 e X d4. 7 e X d4 Cge7. 
S Ce3 C15. 99 Ca4 OdS. 10 b4 Ad7. 11 
Ab2 TeS, 12 Ae2 Ae7, 13 o-o o-o. 14 
Tel 16. 15 Tel f X e5. 16 d X e5 Oe8 
17 Ad3 017. IS Ces A x eS. 19 T x eS 
Oh5. 20 Te2 Ch4. 21 C X h4 O X h4 . 
22 Od2 TI7 , 23 Oe3 b6. 24 Te2 TeiS, 
25 Og3 O X g3. 26 h x g3 CdS. 27 Te3 
Aa4. 2S Td2 Te7. 29 14 g6, 30 TI3 Ce6. 
31 g4 Ce7. 32 Tdl2 AdI. 33 Tg3 RhS. 
34 lS Te6. 35 16 CeS. 36 g5 a5 . 37 Th3 
RgS . 3S 17 + Rg7.' 39 TI6 Te7. 40 Th6 
Tf X I7. 41 T x e6 Ae2. 42 Aa6 a X b4 
43 Te8 b xa3. 33 A X a3 Ca7. 45 e6 
TlS, 46 A x IS + . 

1 • O 
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M. P. GARCIA - CUEVAS 

Obertura peó de dama 

1 d4 CI6, 2 CI3 d6. 3 AI4 b6. 4 e3 
Ab7. 5 Cbd2 g6. 6 e3 Ag7. 7 Ae4 0·0. 
S h3 e6. 9 0·0 Cbd7. 10 Ah2 Oe7. 11 
Oc2 e5. 12 d x e5 d X e5. 13 e4 Ce8. 
14 Tfel CdS. 15 All a5. 16 Cc4 C X e4, 
17 A X c4 Ce5. 18 Ag3 Tad8. 19 b4 
Cd7. 20 a3 RhS, 21 Tadl a X b4 . 22 
a x b4 eS. 23 b5 lS . 24 Ah4 A16. 25 
A x 16 + O X 16, 26 Ad5 AeS. 27 Od214 . 
28 Ob2 Oe7. 29 e4 Tfe8. 30 Ae6 016. 
31 Td5 TeS. 32 Tedl Oe7. 33 Od2. 

1 - O 
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llORACH - C, CANElA 

Defensa SIciliana 

E 52 / b 

1 e4 es, 2 e3 06, 3 d4 e X d4 , 4 e X d4 
dS. 5 .5 Ce6. 6 Ce3 Ch6. 7 14 a6 , S 
Ae2 CIS, 9 CI3 h5 . 10 0-0 b5, 11 a3 
Ab7. 12 Od2 TeS. 13 b4 e6. 14 Ab2 
Ob6. 15 Cdl Ae7. 16 Ce3 C X e3. 17 
O x e3 0-0, IS 012 aS . 19 b X a5 C x .5 . 
20 Og3 Te2. 21 Ad3 T X b2. 22 A x g6 
I x gS. 23 O x g6+ RhS. 24 Oh6+ RgS 
25006+ , 

1/2 - 1/2 

L'EX CAMPIÓ DE CATALUNYA, 
ÀNGEL RIBERA, EL MILLOR 
DELS VETERANS 

DeiS alIO de maig, a Madrid, 
es va celebrar la final del Cam
pionat d'Espanya de la tercera 
edat. 

La classificació final fou: 1 er. 
i campió, Àngel Ribera (Barce
lona), amb 4 punts i mig; 20n .. 
J. Carreira (Canàries), 3 i mig; 
3er" A_ Romero (Saragossa), 3; 
4rt., L. Alcón (Madrid), 2; i Se, 
i 6e" J. Pérez (Santander) i S. 
Herrera (Sevilla), 1 punt. 

L'Associació Coordinadora per 
a l'Ancianitat, de Barcelona, ate
nent la iniciativa de la UNESCO 
de celebrar tots els anys la Set
mana Internacional de l'Ancia
nitat, convocà el segon torneig 
obert de Barcelona per a la ter
cera edat, 

Aquesta competició es dispu
tà del 29 d'octubre alIO de no
vembre. 

Classificació final : ler., Àngel 
Ribera , 6 punts ; 20n., P. Fernàn
dez, 5; 3er, a 7e" J. Bardes, F. 
Cami, J. Serramià, Dr, Font i J. 
Almeda, 4; 8e. a 13e., C. Ven
tós, R. Arbó, J. Español, V. Cas
tells, E. Pastor i J. M. March, 3 
i mig ; 14e. a 16e .. A. Ciordia , J. 
Ciurana i J. Giné, 3 punts; fins 
a 30 participants. 

A la Secció d'Escacs de la 
Uar del Pensionista de Sant 
Marti s'ha jugat el campionat 
social, que va guanyar Àngel 
Ribera davant de Josep Bardés, 
Carles Ventós , Àngel Mazo, Joan 
Almeda, Pere Roig, i fins un to 
tal de 17 participants. 

TORNEIG OBERï DEL V ALLES, 
1980 

Organitzat pel Club d'Escacs 
Badia, de Ciutat Badia (Barce 
lona) , es jugà aquest torneig 
distribuït per categories. Heus 
aci els principals classificats: 

1.° categoria 
1 er., Josep Gonzàlez Sans 

(Sabadell), 6 punts i mig: 20n. 
a 5e ., Antoni Sànchez Devesa 
(Sabadel l), Miquel Sànchez Ga
vilan (Sabadell), Carles Ferran 
Garcia (Aurora) i Josep M. Tor
res Martinez (Congrés) ; 6e., Ale
xandre Martínez Castro (Salle/ 
Horta), 5 i mig : 7e. i 8e ., Xavier 
Fernàndez Pintado (Hortenc) i 
Jordi Clotet Casa navas (Terras
sa) : i ge .. Ramon Costa Solso
na (Sabadell) , 3 punts. 

2,° categoria 

1 er. a 3er., Uuis Gutiérrez Lu
que (CerdanyolaNallès) , Fer
nando Morer Peñarroya (Badia) 
i Marià Jiménez Albadalejo (Sa
lle/Horta), 6 punts i mig : 4rt. a 
9è., Marcel.lí Estebanell Torras 
(Castellar), Joan Prat Mumbrú 
(Dr. Pascuall, Víctor Sota Ba
lastegui (A VAM), Josep Marti
nez Garcia (Hortenc), Manuel 
Gibert Olivé (Joventut) i Aureli 
Banqué Carretero (Sabadell) , 6 
punts : fins a 15 classificats . 

3.° categoria 

1 er. i 20n.. Francesc Valero 
Martinez (Martorell) i Joan Arús 
Oriol (Foment de Molins), 7 
punts : 3er. a 14e .. Antoni Pica
ñol Al amany (Vulcà) , Carles Fia
res Garcia (Jake), Francesc Gu
tiérrez Manzano (Barberà), Xa
vier Benedicta Grima (La Pei 
ra), Jesús Moreno Garrido (Mar-
torell), Joan Casas Sabaté (Bar
berà), Joan Clotet Bonstulls (Ter-

Amb motiu del cinque aniver- rassa), Antoni Raurell Cañave-
sari de l'esmentada entitat es va ras (Martorell), Juli Cazcarro 
jugar un torneig de partides rà- Malpica (Foment de Molins), En-
pides, que guanyà Narcís Càno- ric Moliner Va cca (Santa Per-
ves, i Àngel Ribera donà una petua), Josep Sanglas Pu ig (Jo-
sessió de simultànies a 17 tau- ventut) i Óscar Prats Galdo (Jo-
Iers, En guanyà 14, féu unes tau- ventut), 6 punts; fins a 26 c1as-
les i va perdre dues partides. sificats. 
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XXIV OLIMPIADA MASCULINA 
Malta, 20 novembre a 6 desembre 1980 

lA UNiÓ SOVIÈTICA 
RECUPERA El TíTOL 
PER TRETZENA VEGADA 

HONGRIA EMPATA EL PRIMER LLOC, 
I IUGOSLÀVIA QUEDA TERCERA 

La pitjor actuació espanyola en la història moderna de les Olimpiades 

Com el mateix comentarista s'havien de fer en el propi re-
del diari local • The Sunday Ti- cinte de l'Olimpiada, a base de 
mes· deia en donar notícia del menjars preparats estil dels que 
seu acabament, les Olimpiades es serveixen en els vols aeris , 
d'Escacs van arribar al seu ter- Això comportava també haver 
me quan pocs mesos abans en- d'abandonar l'estança 3 o 4 ho-
cara es dubtava de la seva ce- res abans amb el consegüent 
lebració a Malta, desgast ener~ètic i psiquic, i 

Es comentava en els corre- obligada pèrdua de temps, Da-
dors del Congrés de la FIDE vant d'això hi hagué equips o ju-
que mig any abans de la data gadors que s'¡nstaLlaren pel seu 
fixada per al seu començament, compte en hotels més conforta-
el Sr, Ktnzel , President de la bles , Aixi els equips de la URSS, 
Federació de Ió R"A, e& 'la des- d'Hongria, de l'Argentina, de 
plaçar a Malta per a veure com Portugal , que en tinguem cons-
"'laven eis preparatius. I va tancia fefaent, i d'altres segons 
comprovar que no hi hòvia res referències, I jugadors com Díez 
a punt ni se sabia com dur-ho a del Corral i Pomar, o el capita 
terme. espanyol, que així gaudiren de 

Ai>,¿ va fer que la FIDE es comoditats que no tenia la res-
mobilitzé~ i s'aconseguis l'ajut ta de l'equip, 
governamental per a tir"r enda- Pel que fa a les comunica-
vant el compromis que havia cions aèries no hi havia previst 
c9Qtre; la Federació d'Escacs cap servei especial , Això pro-
dè Malta, A més calgué obtenir voca embussos, i els que hi ana-
l'ajuda de les Federaciors an- ren justos de temps arriscaven 
glesa i Iugoslava, que envia ren la seva presència a la primera 
sengles equips j'homes prepa- ronda, com fou el cas de l'equip 
rats per a les diferents tasques. romanès, que va fer tard i, tot i 

L'organització de l'allotjament tractar-se de l'equip ·B- de Mal-
i viatges es va confiar a una la, va haver de ne~ociar un em-
agència professional, la qual no pat, que en realitat li significava 
troba millor solucIó que situar anar coix de dos punts tota la 
els jugadors en apartaments competició , O bé cap previsió 
d'estiu, a 10 ó 15 km , de distan- per a la sortida, la qual cosa va 
cia de La Valetta, els quals no provocar el panic de tots els 
tenien cap condicionament ni delegats, car hi havía el perill 
practicament servei. Els apats de passar-se tres dies a l'illa es-
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pcrant torn en els vols regulars 
Això va esser denunciat pel 

capita espanyo l Toran al Con
grés de la FIDE, car havia pro 
vocat desassossec en alguns 
membres de l'equip espanyol. 
els quals volgueren assegu
rar-se la sortida fins i tot 
abans d'acabar el seu compro
mís, Aquest fou el cas de Pomar 
I Díez del Corral , que sortiren 
divendres i di~sabte, respecti 
v<,ment, abandonant l'equip de 
cara la darrera I deciSiva ron
da davant dels cubans , La resta 
de l'equip espanyol aconseguí 
d'embarcar finalm ent diumenge 
al mati, en lloc de dimarts, com 
estava inicialment prevIst. 

Fins dilluns no fou possible 
dispcsar d'un vol espeCial, això 
si, ~uprtmint el vol Mal ta-Ca ta
ma per dirigir-lo directament a 
Roma amb un aVió més gran. 
Com que r.o hi havia estris su
ficients per a carregar-lo -aixi 
ho digueren al passatge, ja em
barcat- el vol sorti amb una 
hora de retard, I això féu perdre 
reoltes connexions, entre elles 
la de Barcelona, l'expedició que 
havia sortit d'aqui havent hagut 
de pernoctar en un hotel de l'ae
roport per enllaçar amb un vol 
matiner d'Alitalia , amb la sor
presa de trobar-se sense les ma
letes a l'arribada , que no apa 
regueren fins el dimarts, 
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CLASSIFICACIÓ FINAL 
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3 2536 3': 3'12 l,'¡ 7 
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25 
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U SUECIA 10 2466 J 11 '12 3 14V, 3 2J 3 28 

2S V, U CUlliA 12 2458 10 H' 11 Y, 
9y, 2" 12 

3" 17 

, '. , 20 

, ,. 11' 21 V, 1'1 23 11' 241/, I 

H ARGENTINA '4 245-4 4 

" 3 

,. 
~ . 15 ,. 
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7'h ".' 9 t 12 

"' 18 

11 DINAMARCA '6 r 24G8 " ' 18 Y, 2 20 Y, 2 22% 2" 25 2"27Y, 3 30% ." 31 

11 fRANCA 26 2361 6Y, 2' , 9 2' J 1I Y, 'I 12 311 15'12 2 17 Y, 1'.' 19 1" 20'12 2 22Y, 2" 25 2 .. GAL lES 36 232' • " 4V, l ', 6 1', 8% 3 11 % 3" 15 1" 18% 3 21 %: "' 23 "' 26% 2 28Y, 2', 31 

" 8UlGARI ... 11 " .. 4 3', 7% 1', 9 3'7 12% 2 l"lh' 15% 2" 18 

" FI"ILANOIA 20 , .. , 3 

• 
5 3', 0% 3 i1 V,' 12V, 3" 16 3 19 

17 

20 

21 

17 

17 

2" 22Y,' 24% 2 26'/, 1" 28 1" 29Y;;- 3OV, 

" 21'12' 22112 2 24% 2 26Y2 2 28Y, 2 30% 

AUSTRI A 
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" l ''l'' 
30 "" • 
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31 2359 
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17 

32 

'I 

" 
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"" 

i"" 
231 1 
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4 

" 9% 2" 12 26 27 

2 9 3', 12'J 
~ " " 14 P, 15V, 1" 17 2', 19'12 2 21112 2 23'h 3 26Y2 

2'1 29% ~ 1 30 

1 27 Y, "'30 

'26 2 30 l ' J 9 J 12 2 14 1'5 31' 181/,2'1 21 2" 23Y, ' 204 y,2"27 

3 

10 

9 

2" 12% I 13y,3 16% 1" 18 2
1
' 20y,l" 22 

" 9'12 1', 11 2', 13Y, 2 15V,2 17'12 2', 20 

2 7 2', 9% 2' , 12 ".113Y, 

2' , 24Y, 2 21% 2" 29 1 30 

" 23 y,1" 25 "'26% 3
1
z 30 

30 SIR'A " "21 

l 8 l ', 9% 2' , 12 1 3 15 f', 7Y,t 2 " 10 D 11 l' z l2V2 

'" 2OY, I 21 % 2' , 24 3" 27 V2 212 30 

2' , 21 Y2 2 23 V2 t', 25 12 27 3 30 

3"21 " 2 22'/2 12 24 Y, P 27 V2 2" 30 

31 è. amb 29 punts i mig SUrSSA. 
32è. a 37è. amb 29 punts COLÓMBIA. ALBANIA. AUSTRALlA. INDIA, XILE. MEXIC. 
38è. a 43è. amb 28 punts i mig XINA. PORTUGAL. BELGICA. IRLANDA, TAILANDIA. PAQUISTA. 
44è. i 45è. amb 28 punts REPÚBLICA DOMINICANA. INDONESIA. 
46è. a 50è. amb 27 punts i mig MONGÓLlA. PARAGUAI. TURQUIA, MALASIA. TAINIDAD. 
51 è. i 52è. amb 27 punts ESCÓCIA. JAPÓ. 
53è. a 55è. amb 26 punts i mig GÜIANA. LUXEMBURG, ALGERIA. 
56è. a 58e. amb 26 punts NOVA ZELANDA, UBIA. TUNISIA. 
59è. a 66è. amb 25 punts i mig EGIPTE. UAE .. MALTA .A-. ZIMBABWE. PUERTO RICO. MALTA 

. B- . JAMAICA. ILLES VERGES D·E.U.A. 
67è. a 69è. amb 25 punts HONG KONG, GUERNSEY, JORDANIA. 
70e. i 71è. zmb 24 punts i mig XIPRE, KENIA. 
72è. a 76è. amb 23 punts i mig NIGERIA, ILLES FAROE, ANDORRA, ILLES VERGES DE GRAN BRE-

TANYA. UBIA. 
77è. i 78è. amb 23 punts BERMUDA i ZAIRE. 
7ge. amb 20 punts i mig MÒNACO. 
80è. amb 19 punts i mig FAPUA NOVA GUINEA. 
81 è. amb 17 punts i mig UGANDA. 
82è. amb 13 punts i mig ANGOLA. 
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La millor part de l'organitzaciÓ 
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tots els actes de les Olimpiades 
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i el Congrés, Es tractava de l'an
tic hospital de l'Orde de Sant 
Joan de Malta , edifici construit 

en 1574, Una esplèndida sa la de 
111 metres de llargària permetia 
aplegar tots els 124 equips en 

MILLORS RESULTATS PER TAULERS 

Nom (Païs) Partides Punts " ,Nom (País) Partides Punts % 

PRIMER TAULER 

Hook (Illes Verges BriL) 14 
Kanan l (Kènia) 12 
Torre (Fil ipines) 14 
Karpoy (URSS) 12 
Sunyé (Brasil) 12 
Oonnelly (Zimbabwe) 10 
Portisch ( Hongria) 13 
Robatsch (Àustria) 11 
Andersson (Suècia) 14 
Frey (Mèxic) 12 
Llew (Malàsia) 13 
Ka" Wal Shul (Hong Kong) 11 
Vantllbury ¡Illes Verges EUA) 14 
Timman (Holanda) 13 
M. Broomes (Guiana) 14 
Makropoulos (Grècia) 11 
Muco (Albània) 11 
Whyte (Papua N. G.l 11 
Guill. Garcia (Cuba) 12 
Hébert (Canadà) 12 
Chandler (Nova Zelanda) 12 
Ljubojevic (Iugoslàvia) 13 
Hort (Txecoslovàquia) 13 
Haïk I França) 13 
Miagmarsuren (Mongòlia) 14 
Txaivitxll (Tailàndia) 14 
Prilchett ( Escòcia) 9 
Alburt (E.U,A. ) 10 
Rogers (Austràlia) 10 
Mlrza (Pakislà) 10 

SEGON TAULER 

Ranlanen (Finlàndia) 
Selrawan (E.U.A.) 
Harrls (Bermuda) 
Sosonko ( Holanda) 
Hecht (RFA) 
Schmidt (Polònia) 
Blow (Guernsey) 
JI Jlng Xuan (Xina) 
Fernéndez (Veneçuela) 
Rlbll (Hongria) 

13 
11 
10 
13 
13 
13 
13 

l' 
1. 
13 

11'12 
9% 

11 
9 
9 
7 1,'2 

9 1/2 

8 
10 

8'12 
9 
7112 
9 
8 
8 '12 
6 1J2 
6 1J2 
6 1f2 
7 
7 
7 
7112 
7'12 
7 1/2 

8 
8 
5 
5 '/2 

5'h 
5 1f2 
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82,14 
79,16 
78,57 
75,00 
75.00 
75.00 
73,07 
72.72 
71 ,42 
70.83 
69,23 
68.18 
64,28 
61.53 
60,71 
59.09 
59,09 
59.09 
58,33 
58.33 
58.33 
57.69 
57.69 
57.69 
57.14 
57.14 
55.55 
55.00 
55.00 
55.00 

73.07 
72.72 
70.00 
69.23 
69.23 
69,23 
69,23 
67.85 
67.85 
65 .38 

TERCER TAULER 

Villarreal (MèXIC) 
Kuligowskl (Polònia ) 
Rafiq Khan (India) 
Siuli (Luxemburg) 
Slrakl (Japó) 
Nuo" (Alglaterra) 
Taruffl (Itàlia) 
Trisa-Ard (Tailàndia) 
Hurme (Fmlandia) 

11 
13 
13 
12 
10 
11 
11 
14 
9 

QUART TAULER 

Csom (Hongria) 9 
Geller (URSS) 9 
Langeweg (Holanda) 9 
Schussler (Suècia) 9 
Goormachtigh (Bèlgica) 9 
Mateo (Rep. Dominicana) 12 
Mortensen (Dinamarca) 11 
Georgiev (Bulgària) 9 
Pelursson (Islàndia ) 13 
Cheah (Malaisia) 1 'J 
Plachetka (Txecoslovàquia) 10 
Ghinda (Romania) 10 
Thake (Malta "B" ) 10 

PRIMER RESERVA 

Balashoy (URSS) 
liller (Noruega) 
Hansen (Dinamarca) 
Mohipp (Trinitat) 
Vranesic (Canadà) 
Shaw (Austràlia) 
Nazlr (Pakistà) 
Johnston (Gal.les) 

10 
8 

11 
7 
8 

11 
9 

10 

SEGON RESERVA 

Nlkollc ( Iugoslàvia) 
KasparoY IURSS) 
A. Borg (Malta " B") 
Bernsteln (I srael) 
lannaconne (Itàl ia) 
Schumacher (Bèlgica) 

8 
12 
9 
8 
7 

10 

9 
10 
10 
9 
7 
7' , 
7 1/2 

9 1 2 
6 

6', 
9 1 2 

7 
6 
5 
7 

81.81 
76.92 
76 ,92 
75.00 
70.00 
68.18 
68.18 
67.85 
66.66 

77.77 
72,22 
72.22 
72.22 
72.22 
70.83 
68.18 
66,66 
65.38 
65.38 
65.00 
65.00 
65.00 

75 .00 
75 .00 
72.72 
71 .42 
68.75 
68,18 
66.66 
65.00 

81 .25 
79.16 
77.77 
75.00 
71.42 
70,00 
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joc 82 masculins i 42 feme
nins- que feien un total de 227 
partides, Els matxs es disposa
ven per rengles de dos en dos 
taulers , o de tres en tres si eren 
femenins , A la paret es posaven 
les banderes i noms dels equips 
i jugadors contendents de cada 
matx, 

L'àrbitre - jutge principal de 
l'Olimpiada masculina era Lothar 
Schmid, de la R.F.A" auxiliat 
pels àrbitres senyors Abramov 
(URSS), Golombek (Anglaterra) 
i litmanowicz (Polònia), L'edició 
del butlletí diari, que fou molt 
eficaç, estava a cura del Sr, Ro
bert G, Wade (Anglaterra) i un 
equip de compa triotes seus, 

Formació de l'equip espanyol 

Ja s'havia fet saber per enda
vant que el campió d'Espanya 
seria integrat a l'equip olímpic , 
El que potser no s'esperava és 
que guanyés Mario Gómez da
vant de jugadors més • interna
cionals- com Martín, Fernàndez, 
Sanz o Rivas , entre altres , Però 
aquest és el risc, 

El campió s'afegia als consi
derats indiscutibles Diez del Co
rral, Calvo, Bellon, Pomar i Ri
vas, encara que sense saber 
ben bé perquè s'inclogué aquest 
darrer, que no tenia cap titol i 
la forma del qual estava per veu
re , I prou malament es veié a 
Alcoi , tot i ésser un jugador pro
mocionable, 

Però en el darrer moment, tot 
just acabat el torneig de Medi
na del Campo on Calvo no tin
gué una actuació massa satis~ 
fa ctòri a, aquest renuncià a anar 
a Malta i fou substituït per Sanz, 
perquè havia quedat sots-cam
pió d'Espanya sense tenir en 
compte de repassar el seu his-

- S!ok:~ (]'ol5)' I 

(258812S20) ~<096t 21'. (2$8Of,1.cf,8) 

torial, que en 1980 no era pas 
millor que el de Fernàndez o 
Martin, 

Com a capità i ordenador de 
l'equip espanyol hi acudia el MI 
Roman Toran, el qual tingué tam
bé al seu càrrec la representa
ció d'Espanya a la FIDE, que fou 
la seva principal ocupació car 
de l'equip s'encarregaren els ju· 
gadors mateixos, sobretot entre 
Diez del Corral i Bellon , 

La competició 

, , 
CI'. 110 

3 3I1f, 68J 

, .. 
,~ 

ció, Els matxs que afectaven el 
Bucholz eren els de Grècia-Es
còcia i Austria-R.F.A L'àmplia 
victòria dels grecs fou determi· 
nant per als soviètics, conjumi· 
nat amb l'empat -que podia ha· 
ver estat victòria dels austriacs
de l'altre matx. La URSS obtin
gué 449,5 punts dels seus ad
versaris i Hongria només 448. 
Així fou com en darrera instàn
cia el I ito l fou per la URSS des
prés que Hongria havia menat 
amb autoritat la compet ició, pe
rò li mancà un pèl més d'efecti-

L'expectació es centrava una vitat en els darrers encontres. 
vegada més en la lluita entre Ambdós equips, però , van supe-
els actuals campions, l'equip rar la seva puntuació de Buenos 
d'Hongria, i els campions de Aires en l'esforç de superar l'al-
sempre, el de la Unió Soviètica, tre , tren que no pogueren se-
Els primers es presentaven amb Quir els que els empaitaven, A 
el mateix equip titular que a Bue- l'equip soviètic fallaren Poluga-
nos Aires, havent canviat els su- jevski i Tal , que desaparegueren 
plents Adorjan i Vadasz per Fa- a les darreries de les Olimpia-
rago i Pinter, Mentre que els so· des, mentre els joves valors Ba· 
viètics portaven equip totalment lashov i Kasparov treien les cas· 
renovat on només es repetia un tanyes del foc, ben secundats 
nom, el de Polugajevski. pel veterà Geller, que no s'im-

D 'entrada Hongria va agafar mutà, Kàrpov tingué un bon pa-
Ia davantera batent per la mà- per en el primer tauler i fou l'ar-
xima els escocesos, mentre els tifex de la victòria definitiva en 
sov iètics només guanyaven per imposar-se en un final a Jakob· 
la minima Veneçuela amb una sen . 
sola victòria individual , la de Els hongaresos tingueren tam-
Kàrpov, bé un bon primer tauler en Por-

No detallarem aqui les respec· tisch, mentre Ribli i Sax no es-
tives actuacions perqué els qua- tigueren a l'altura de Buenos Ai-
dres que publiquem ja s 'expli- res, En canvi el quart tauler es· 
quen per si sols . Val a dir, però , tigué ben cobert entre Csom i 
que Hongria mantingué aquesta Pinter, perquè Farago no res-
davantera f ins la 12.0 ronda , ha- pongué. 
vent arribat a gaudir de dos En lluita pel segon lloc que 
punts d'avantatçe a l'alçària de ostentava la URSS durant pràc. 
la 9,0. ticament tota l 'Olimpiada es de-

Les dues ult imes ron des amb- fini Iugoslàvia com el principal 
dós equ ips feren els mateixos pretendent desprès de desfer-
¡Junts contra els seus adversa- se de Bulgària, Txecoslovàquia, 
ris i, per tant, la decisió queda- Suècia i Anglaterra , Salvaren 
va a mans de tercers , tractant· amb empat els matxs amb la 
se del sistema suís de com peti - URSS i Hongria, però després 
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tampoc no feren més amb equips 
com Txecoslovàquia, Holanda o 
Argentina, i finalment amb Ro
mania, la qual cosa els privà d'a
nar a l'assa lt del primer lloc I 

s'haç;ueren de conformar a sal
va r el tercer. Amb tot varen fe r 
un gran paper i varen esborrar 
la péssima actuació de Buenos 
Aires , on no feren més que eJ 
15e. lloc. L'e quip estava com
post de Ljubojevic, Ivkov, Par
ma, Kurajica, Marjanovic i Niko
lic. Sorprèn l 'abséncia de Gli
noric , fins i tot en les tasques de 
la FIDE. Renuncià a formar parl 
de l'equip al.legant . forma in
constant·, peró en realitat sem
bla es tractava d'un boicot di
plomàtic a l'actual president de 
la Federació Iugoslava. 

Altres particular;t.ts 

La recuperació de Iugoslàvia 
costà el tercer lloc als E.U.A. 
(Alburt, Seirawan, Christiansen, 
Tarjan, Xàmkovitx i De Firmian), 
que passà al quart. La reincor
poració de Txecoslovàquia (Hort, 
Smejkal , Jansa. Flachetka, Ftac
nik i Lechtinski) va situar aquest 
equip de nou en els llocs cap
davanters, frenant l'ascens d'An
nlaterra (Miles , Stean, Nunn, 
Speelman, Keene i Meste l), que 
de tota manera del 12é. va pas
sar al 6é. lloc. 

Altres equips que milloraren 

... 

fere n Polònia (de l Bè . al 7é.). 
Canadà (de l 11 é al 9è.), Holan
da (del 14ò. al lCè. ), Suécia (del 
lBè. al 13é) , Argentina (del 17è. 
al 14é.), Filipines (del 24é. al 
15è.), França (del 36è. al 17è.!) 
i Pais de Gal.les (del 41 é. al 
lBé.!) d'entre els que es situa
ren als primers llocs. 

Tot i classificant-se en aquest 
sector hi sort iren perdent : Israel , 
que del Sé. lloc passa al Bè .; Ro
mania. que del 6è. passa al 11é.; 
i Dinamarca, que del 7è. passa 
al 16é. 

I val la pena que consignem 
que Bulgària també hi sorti per
dent passan t del 13ò. al 19é. lloc. 

L'equip espanyol 

Vist en conjunt l'equip ha fra
cassat. Només cal veure les com
paracions globals que s'extreuen 
per comprendre que és un fet 
objectiu . D 'entrada és la pitjor 
classifi cació que s'ha obtingut 
en una Ol impiada després de la 
sonada reaparició de 195B. Evi
dentment que ara són molt més 
els equips participants, però els 
països de qualitat vénen a ésser 
els mateixos si fa no fa. 

La posició de sortida que do
nava la mitjana d'ava luació de 
l'equip era del 17é. lloc, que ja 
era inferior del Sé. lloc obtingut 
a Buenos Aires. Però si alli es 
sortí amb el 16è. lloc d'avalua-

'111-..-"" ~'" .-

ció, després es va mil lorar, men
tre que aquesta vegada el signe 
de l'actuació ha estat invers. 

Una al t ra mesura és l'efecti 
vitat respecte l 'Olimpiada ante
rior a Buenos Aires . A la matei
xa distància de rondes i, per 
tant, de part ides, només s'han 
fet 30 punts en lloc de 32 com 
aleshores, la qual cosa signifi
ca rebaixar el percentatge d'e
fectivitat del 57,1 al 53,5 %. 

Amb xifres a la mà veiem que 
l'ún ic que ha fet el que havia 
de fer és Bellon. Però això no 
és prou. Comparant-ho amb la 
seva actu ació a Buenos Aires , 
on la mitjana d'avaluació dels 
seus adversaris era superior que 
la d'aquí, la puntuació obtingu
da, i per tant el percentatge con
següent, són molt inferiors. 

Una cosa semblan t podriem 
dir de Diez del Corral , que apa
rentment va fer més que a Bue
nos Aires, però en definitiva ha 
minvat la seva avaluació perso
nal, encara que sigui per poc. 
perquè l'avaluació mitjana dels 
seus adversaris fou aqui bas
tant inferior. 

Jugà una mica esporuguit , pot
ser degut a la manca de pràcti
ca, i que la poca que tingué a 
Santander no fou molt ree ixida . 
Per tot això, se'n sorti prou bé, 
dintre de tot. 

El mateix podem di r de Po
mar, que no es superà gens, I 

fins va fer taules amb jugadors 
pràcticament desconeguts i sen· 
se haver-los enfrontat de ple . 
Això començà amb l'escocès Up· 
ton i fou degenerant a una ac
tuació sense lluita. 

El cas de Pomar mere ix re
fl exió. ¿Quin és el lloc de Po
mar a la selecció espanyola? 
Primer analitzem la funció tàc
tica d'un equip olimpic . Podem 
dir que, amb la flexibilitat cor
responent, el primer tau ler ha 
de servir, primordialment, per a 
parar el cop, i el segon moltes 
vegades també, sense que ha
pln de renunciar a les seves 
possibilitats actives. En canvi, 
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OOMPARACIÓ QUANTITATIVA PER TAULERS 

1976 

Relació 
TAULER de força % Titular 

Primer 1 00 54,5 (Pomar) 
Segon 1 03 50,0 (BeIl6n) 
Tercer 0.99 50,0 (Marlín) 
Quart 1.01 63.5 (Medina) 
Cinquè 1 04 62.5 (Sanz) 
Sisè 092 50,0 (Oehoa) 

TOTAL 54,8 

el tercer i quart lauler han de 
servi r per les accions actives , 
I és d'on han de sortir la major 
pari dels punls de l'eqUip. Par
lem d'un equip com l'espanyol 
que lé elements per a combinar 
aquesles dues facetes. 

Doncs bé. Sabem prou que 
no solament l'estil, sinó sobre
tot les ambicions de Pomar, són 
moll limitades, i si no se l'obli
ga a Jugar -per part de l'ad
versari, s'entén- no passa de 
les laules més aVial ràpides sinó 
prematures. I aquesta actitud la 
té tant amb els Jugadors quali
ficats com amb els desconeguts. 
Mentre que, forçat a jugar, en
cara té prou recursos per a fer
se valer. Diez del Corral és més 
fleXible I té recursos per atacar, 
SI convé, o per neutrali tzar un 
adversari, rrentre Bellon és més 
aViat dels que es llança a tom
ba oberta I per aixó, davant de 
GM qualificats, la seva efecti
vitat no es pot aesegurar per 
endavant. 

Per totes aquestes conside
racions sempre hem preconit
zat -I encara ara, tot i reconei
xent la més baixa forma de Po
mar, potser més aparent que 
real-, que Pomar hauria d'és
ser el primer tauler de l'equip. 
No un primer tauler dedicat a 
fons, Sinó dOSificat per les se
ves espeCials circumstàncies . 
Potser perdria algunes partides 
més que l 'actual primer tauler. 
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1978 

Relació 
de força % 

0,99 50.0 
0,99 54,5 
1.01 40,0 
0.98 76.9 
0.99 58.3 
0.93 60,0 

57.1 
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Titular 

( Diez del Corral) 
(Pomar) 
(Calvo) 
(BeIl6n) 
(Sanz) 
(Rivas) 
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1980 

Relaclo 
de lorça % Titular 

1 02 54, 1 (Oiez del Corral) 
1.03 57,6 (BeIl6n) 
1.03 54,5 (Pomar) 
1.04 54,5 (Rivas) 
1.03 40.0 (Sanz) 
095 50.0 (G6mez) 

53.5 
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MATX ESPANYA· CUBA 
A dalt Bel/on-GUlII. GarCIa 

I R,vas-A. Rodriguez 

SaM I Gómez en el 
mateix encontre . 
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però en conjunt podria ésser 
suficient, mentre Diez del Corral 
i Bellon en segon i tercer tau
lers compensarien llargament 
el seu desplaçament. Natural
ment que hi entren els prestigis 
personals , però els interessats 
s'haurien de fer càrrec que és 
qüestió d'ordre superior, que 
benefic iaria el conjunt. 

També s'ha de ten ir en comp
te que Rivas és un jugador con
flictiu pel seu temperament es
cassament solidari, i que en cer
ta manera connecta amb els de 
Sanz i Gómez, tampoc no massa 
cooperatius. Tot plegat desba
llesta la homogene¡tat psicolò
gica de l'equip, que també és 
un fa ctor a tenir en compte per 
al bon rendiment dels jugadors. 

Els casos més escandalosos 
foren els de Rivas i Sanz. El se
villà havia donat l'alarma a la 
final del campionat d'Espanya, 
però ja havia estat seleccionat 
per endavant. Tingué una gran 
actuació a Medina del Campo i 
això sumat al precedent de 1'0 -
limpiada anterior, podia fer pen
sar que, al capdavall, la seva 
"e lecció, encara que dubtosa al 
moment de formular-la, potser 
(1uallaria a l'Olimpiada després 
de l'actuació vallisoletana. Però 
no fou aixi i va acabar de tren
ca r l'equip. El seu joc no tingué 
mas~a consistència . Veient el 
seu rend iment a les dues darre
re s Ol impiades ja s'observava el 
descens de Sanz, que aqui s'ha 
consolidat. La seva selecció, ni 
que fos de darrera hora, no es 
comprèn pas, perquè hi havia ju
qadors més en situació com 
Fernàndez o Martin, segons le
nien acreditat enguany mateix , 
especialment el primer que s'ha 
guanyat el titol de MI, confirmat 
en aquest Congrés. S'ha de 
creure que Sanz juga mès, o al
menys mès del que ho ha fet a 
Malla, i que està passant un mo
meni de baixa ferma . 

L'actuació de Gómez, tanma
teix, no va alterar el quadre de 
l'equip espanyol, si bé és ben 
evident que li ha arribat l'hora 
prematurament i qualsevol dels 
altres dos suara esmentats -a 
despit de la seva fallida a Al
coi- haguessin rendit més i, 
molt especialment, hagueSSin 
ajudat més l'equip pel seu mi
llor tarannà. De moment el seu 

Components de l'eqUip d'Andorra . 

En primer terme, d'esquerra El dreta Srs. Valeri Sebastl¿¡nov, PreSIdent de la 
Federació $ov;etica , Anatoli Kàrpov, Nona Gaprindàshvili j Viktor Batunnskl. 

cap de la DelegaCió de la URSS. AI darrera l'equip femení d'Hongf/a. 

joc encara és pobre, no té en
titat . 

Tot just arribats a Malta i veu
re les condicions en què s'ha
vien d'allotjar es produiren els 
primers malestars fins el punt 
que hi hagué el desig de tornar
se' n. Finalmente s'imposà la ver
sió esportiva de participar però 
la moral de l'equip s'esquerdà 
en produir-se la separació ma
terial dels membres de l 'equip. 
A partir d'aqui, i ajudats pels 
mals resultats que s'aconsegui
ren, junt amb la preocupació del 
retorn , féu que l'equip acabés 
en desbandada. 

La marxa de l'equip 

Es començà amb bones vic
tóries contra Zimbabwe i Brasil. 

A continuació s'empatà amb Is
làndia, que no era cap resultat 
satisfactori, i es perdé com a 
mínim massa àmpliament amb 
Suècia que, amb un Andersson 
al cap, té dos o tres xicots que 
no s'estan de compromisos . 

Es guanyà Itàlia, però sense 
convèncer, car la derrota de R,
vas s'ha de considerar anormal. 
Nova derrota àmplia amb Cana
dà, que ens ensenyà que per 
molt GM i alta puntuació que es 
tingui, si no s'està en forma tot 
un Yanofski pot anar a parar al 
tercer tauler, i justificaren la col
locació de Hébert i Day al da
vant amb sengles victòries . 

En aquests moments l'eqUip 
espanyol anava en vuitena POSI 

ció, amb altres set equips, i amb 
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Equip de la URSS guanyador de l'Olimpíada. 
Sr. 8aturlnski, I els jugadors Balashov, 
Polugajevskl, Kasparov, Kàrpov (sostenint ls 
Copa) I GelJer. Mancs Tal. 

EqUIp de Iugoslàvia. D 'esquerra a dreta : 
Matanovlc , Kura j;ca. Ivkov , Parma , Niko/ic, 
L¡ubolevlV I M arl8novlc 

Moment de tenSIÓ 8 les acaballes. Kasparov 
acabava de ler taules amb Hansen ; era 
ob,ecte de recí/m;nac/ons , perquè el matx 
es complicava. A l' esquerra f mfluent 
paí/adlsta SOVIètIC Roshal, I a la dreta 
Polugslevskl 

23 més al davant. El panorama, 
doncs, no es presentava pas afa
lagador. 

A la 70 . ronda descanszren 
Diez del Corral i Pomar, i la res
ta de l'equip s'encarregà fer
mament d'imposar la superiori
tat peninsular batent àmpliament 
Portu~al. Nova ensopeqada a la 
80 . amb Escòcia, on Pomar no 
passà d'unes taules amb un des-

L'eqUIp hongarès . MIg d'esquena , Sax, 
a continuació Ribfl. I en primer terme 

Portisch . Darrera , l'àrbitre de 
l'Ofimpiada Sr. Lothar Schmld. 

Un aspecte parCIal de la sala de Joc. 

Un altre aspecte de la sala de IOC. 

conegut sense entitat, i Sanz va 
donar la nota perdent. 

Es guanyà el dificil equip de 
Filipines per haver neutralitzat 
el seu GM Torre i guanyat Mas
carinas, però ni Pomar ni Rivas 
estigueren al lloc que correspo
nia fent taules sense més con
tra dos desconeguts. 

L'equip que s'enfrontà contra 

amb inferioritat i no la va saber 
remuntar, mentre es puanyà 
Suïssa encara que només per 
la minima, altre cop amb Pomar 
i Rivas sense grapa. Aquests 
dos seguien sense respondre, 
la qual cosa llastava l'equip. 
En falla r Bellon i ~ràcies que 
compli bé Diez del Corral, en
cara s'empatà amb Finlàndia, 
quan es podia aspirar a més. 

Contra Austràlia es desvetllà 
Rivas , però Pomar sequi dor
mint amb les seves taules . Aaui 
s'invertiren els papers del dia 
anterior de Diez del Corral i Be-
1I0n, però en respondre la cua 
s'aconsegui una victòria minima. 
En aquest moment, i de cara 
la ronda final, Espanya es tro
bava en vuitena posició junt amb 
Filipines, amb 16 equips al da
vant, la meitat dels quals eren 
abastables amb un bon resultat 
final. 

Però ara es conjuminaren dos 
factors : d'un costat l'adversari 
que tocà fou Cuba que, tot i els 
seus quatre GM, anava mig punt 
darrera d'Espanya, si bé no dei
xava d'ésser un contrincant pe
rillós . I de l'altre costat vingue
ren les baixes de Diez del Co
rra l i Pomar, pretextant la inse
guretat de sortida de l'illa en 
temps útil per als seus quefers. 

Malauradament aquesta situa
ció ja s'està repetint massa ve
gades -sense anar més lluny 
es produi a Buenos Aires- i 
contribui a que la moral de l'e
quip en el moment decisiu d'es
tablir la classificació final no fos 
la més adient. D'altra banda, el 
dia anterior, dia de descans, Be-
1I0n agafà un fort refredat, amb 
febre i tot. que acusà durant la 
partida que es veié obligat a 
ju~ar en no quedar-li reserves 
a l'equip. 

Rivas i Sanz van jugar mala
ment i perderen aviat , mentre 
Gómez aconseQuia les taules 
sense massa dificultat. Quedà 
precisament un dificil final per 
a Bellon, aue s'aguantava de mi
racle, però que el jugador es
panyol va saber defensar per a 
treure'n les taules . 

I aixi s'anà a parar al desè 
arup, amb una classificació de
finitiva Que marca el 26è. lloc, 
mentre Cuba obtin~ué a costa 
d'Espanya un bon 13è. 

els alemanys federa ls sortia ja JORDI PUIG 
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XXIV OLIMPIADA MASCULINA 
SELECCiÓ DE PARTIDES DE L'EQUIP ESPANYOL 

N." 263 E 91 / " 

OIEZ DEL CORRAL - SUNY~ 

Defensa sicil iana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e x d4 . 4 C X d4 
C16. S Ce3 a6 . 6 g3 Ce6. 7 Ag2 Ad7 . 
8 O-O e6. 9 b3 Ae7. 10 Ab2 0·0. 11 
Tel TeS. 12 a4 C X d4 . 13 O x d4 Oc7 
14 Te2 Tld8. 15 aS Ce8. 16 Ca4 A16. 
17 Od2 A X b2. 18 C x b2 Oe3. 19 
O x el T x e3. 20 Cd1 Te7. 21 Td2 RfB. 
22 Cel AbS. 23 c4 AeG. 24 e5 A x g2. 
25 R x g2 Tcd7. 26 radl Re7 . 27 14 
d X eS . 28 T x d7 + T x d7. 29 T x d7 + 
R x d7. 30 I X eS Re6. 31 b4 b6. 32 
a X b6 R x b6. 33 Rll a5 . 

1/ 2 - 1/ 2 

N." 264 E 70 a 

BELLON - GUILLERMO GARCIA 

Defensa Slclhana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4 
C X d4 C16. S Ce3 d6 . 6 14 eS . 7 Cb3 
Ae1. 8 Ae3 O-O. 9 Ad3 a5. 10 a4 Cb4. 
11 O-O e5. 12 Rh1 Cg4 . 13 Ag1 e x t4 . 
14 T x I4 CeS. 15 Cd4 AgS. 16 TI1 g6. 
17 A.2 Ad7. 18 CebS Ae8. 19 CI3 
Ae7. 20 C x e5 d X e5. 21 el Ca6. 22 
O x da T x dS. 23 Ac4 Ae6. 24 Tad1 
T x dl . 25 T Xdl AeS . 26 Cd6 Td8. 27 
A x a6 A X gl . 28 A x b7 A x b7. 29 R x gl 
A x e4. 30 Td2 Ae6. 31 Ce4 T x d2. 32 
C X d2 A X a4. 33 Ce4 16. 34 RI2 R17 . 
35 C x aS Re6 . 36 b3 Ad7. 37 b4 RdS. 
38 e4 + Rd4 . 39 b5 ReS. 40 Cb3 + 
Rb4 . 41 Cd2 15. 42 CI3 e4. 43 CeS 
Ae8. 44 Re3 ReS. 45 h4 Ae6. 46 g3 h6. 
47 g4 I X g4. 48 R X e4 AI5 + . 49 RI4 
h5 . 50 Re3 AeS. 51 Re4 Ae8. 52 C x g6 
R x e4. 53 b6 ReS. 54 CI4 g3. 55 RI3 
Ag4 + . 56 R x g3 R x b6. 57 Cg6. 

1/2 - 1/2 

'" 265 

LEVY - POMAR 

Defensa siciliana 

E 52 / a 

I el colofó de Kàrpov 

AI4 Ah5 . 19 Ch4 Tle8. 20 Tldl O x b2. 
21 Tebl Dc3 . 22 o x el d x el. 23 
T x b7 C x e5 . 24 A x e5 T X eS. 25 
Te7 Tae8. 26 h3 g5 . 27 CI3 AX I3. 
28 gXf3 Tel + . 29 T x el T x el +. 
JO Rg2 Tal . 31 T x e3 T X 82. 32 Te7 
Rg7 . 33 Rg3 Rg6 . 34 Te6 + 16. 35 TeS 
h5 . 36 TdS h4 + . 37 Rg2 aS . 38 Rll 
a4 . 39 TaS a3 . 40 Rg2 R17 . 41 Ta6 
Re7. 42 14 g X f4 . 43 RI3 Rd7. 44 T x l6 
Tb2. 45 T x 14 a2. 46 Ta4 Re6 . 47 Rg4 
Tb4+ . 48 T x b4 al = O. 49 TI4 RdS. 50 
R X h4 091. 51 Tl8 Og2. 52 TI4 ReS. 53 
Tg4 O x 12 +. 54 RhS 016. 55 Tg5 + R14. 
56 Tg4 + R13. 57 Tg6 Oh8 + . 58 Th6 
Oe8 + . 59 Rg5 Rg3. 60 h4 DeS + . 61 
Rg6 Rg4 . 62 Th7 Oe4 +. 63 Rg7 RIS . 
64 Th6 Og4 + . 65 RI7 ReS. 66 hS 
Od7 +. 67 RI8 RIS . 68 Rg8 Oe8 + . 69 
Rg7 Oe7 +. 70 Rg8 Og5+ . 71 Tg6 
O X hS. 72 Tg7 R16 . 73 Tgl Oe8 + . 74 
Rh7 Od7 + . 75 Rg8 Oe8 +. 76 Rh7 
Dc7 + . 77 Rga Oc8 + . 78 Rh7 Dc7 +. 
79 Rg8 Ob8 +. 

0 - 1 

N. 266 R 98 / a 

SCHNEIDER · POMAR 

Defensa Caro Kan:1 

l e4 eS . 2 d4 dS. 3 Cd2 d x e4 4 
C X e4 AlS. 5 CeS b6. 6 Cb3 C16 . 7 
Ct3 e6. 8 g3 a5. 9 Ag2 a4. 1 O C~d2 
Ae1. 11 O-O 0·0 . 12 a3 bS. 13 h3 OtS. 
14 Tel Ta7. 15 Ch4 Ag6. 16 e X eS 
h X g6. 17 CI3 Td8. 18 Oe2 Cbd7. 19 
Ag5 CdS. 20 A x e7 e x e7 . 21 Tadl 
CdS . 22 e3 Ob8. 23 h4 Od6. 24 Cu5 
C716. 25 AI3 Te7. 26 Rg2 Tde8. 27 
De2 e5. 28 Ce4 e x e4 . 29 T X e4 OIS . 
30 c4 Cb6. 31 d X e5 T x eS. 32 T x eS 
T X eS. 33 e x b5 T x b5. 34 Td2 eS. 
35 De4 Tb3. 36 Oe8 + Rh7. 37 Ae4 
T X b2. 38 T X b2 O X b2. 39 O X 17 016. 
40 OeB Cc4 . 41 hS. 

1 • O 

N. 267 E SOl c 

HEBERT - OIEZ DEL CORRAL 

Defensa sIciliana 

1 e4 eS. 2 d4 e X d4. 3 e3 Cf6. 4 e5 g3 eS. 2 Ag2 CcS. 3 14 g6. 4 d3 Ag7. 
CdS. 5 e x d4 dS . fi Ct3 Cc6. 7 Ac4 e6. 5 e4 dS. 6 CI3 e6. 7 e3 Cge7. 8 AeJ 
8 0·0 Ae7. 9 Cbd2 O-O. 10 Ce4 d X eS : b6. 9 O-O O-O. 10 a4 16. 11 Ca3 dS. 12 
11 d x e5 Dc7. 12 A x d5 e x d5. 13 e x dS e x d5. 13 d4 c4. 14 Cd2 Ae6 . 
Ce 3 d4 . 14 CdS Od8. 15 C X e7 + 15 Tel Od7. 16 AI2 Ag4. 17 AI3 hS . 
O X e7. 16 Ag5 Ob4. 17 Od3 Ag4. 18 18 Ce2 AX I3. 19 O XI3 Tle8. 20 Ce3 

54 (330) BUTLLETI D·ESCACS/DESEMBRE 1980 

Tad8. 21 f5 e X 15 . 22 C x f5 T X el +. 
23 T x el O X I5. 24 O X IS g X 15. 25 
TeS Cb8. 26 CI3 R17. 27 Tel Te8. 28 
Ae3 14. 29 A x l4 T x el+ . 30 C X el 
Ce6. 31 RI2 a6. 32 Cg2 bS. 33 a x bS 
8 x b5. 34 Ae3 Ce7. 35 CI4 h4. 36 
9 X h4 Ah6. 37 Cg2 A18 . 38 h5 Ce8. 
39 CI4 Cb6. 40 RI3 b4 . 41 Cg6 b3. 42 
C X I8. 

1 - O 

N .O 268 D 94/ a 

OIEZ DEL CORRAL - WESTERINEN 

Defensa indla de ret 

1 d4 C16. 2 e4 g6. 3 Ce3 Ag7. 4 e4 
dS. 5 Ae2 O-O. 6 CI3 eS. 7 d5 aS . 8 
Ag5 h6 . 9 Ah4 Oe8. 10 Cd2 Ch7. 11 
13 Ca6 . 12 AI2 Ad7. 13 a3 b6. 14 Oe2 
15. 15 0-0·0 Cf6 . 16 Ae3 CeS . 17 CbS 
Oe8. 18 Thgl g5. 19 A x eS b x eS . 20 
e X 15 Rh8. 21 Ce3 A x iS. 22 Cde4 
C X e4. 23 l x e4 Ag6. 24 Tdll Tl4 . 25 
g3 T X 11 +. 26 T x 11 Oh3. 27 Tl2 Tl8. 
28 Ad3 Od7. 29 T x 18 + A X I8. 30 012 
Ae7. 31 Od2 Ad8. 32 CbS e6. 33 
d X c6 O X c6. 34 Ac2 Ac7. 35 CdS 
O x d5. 36 e x d5 A X c2. 37 R x c2 
Ab8. 3S Rb3 Rg7. 39 Ra4 R16 . 40 R x a5 
e4 . 41 Rb6. 

1 - O 

N," 269 R 9S/a 

ARNASON - BELLON 

Defensa Caro-Kann 

1 e4 eS. 2 d4 dS. 3 Cd2 d X e4. 4 
C x e4 Cf6. 5 C x f6 + 9 x 16. 6 e3 AlS. 
7 CI3 Cd7. 8 g3 Das. 9 Oe2 eS . 10 
Ag2 h5 . 11 Ch4 Ah7. 12 O-O Ae7. 13 
Tel 0-0·0. 14 84 15. 15 b4 Oc7. 16 
O X h5 Cf6 . 17 O x l7 Ag8. 18 Og6 TlS. 
19 AI4 Od7. 20 bS Ch5. 21 b X e6 
b x c6. 22 AeS Af7. 23 Tab1 Ad6. 24 
A X d6 D x d6. 25 C x f5 Dd7. 26 Ce7 + 
D x e7. 27 Dd3. 

1 - 0 

N. 270 R 93/a 

SILVA - BELLON 

Defensa Caro·Kann 

1 e4 e6 . 2 d4 dS. 3 e x d5 c X d5. 4 
Ad3 g6 . 5 e3 Ag7. 6 AI4 Ch6. 7 CI3 



0·0. 8 Od2 Cf5. 9 0·0 Ce6. lO Tel a 6. 
II a4 f6 . 12 Ta3 Cd6. 13 h3 b6. 14 b3 
Ab7. 15 c4 d X c4. 16 b x c4 CaS. 17 
A x d6 e x d6 . 18 d5 15. 19 Al l Dc7. 
20 Od3 Tfe8. 21 Tdl Af6 . 22 Cbd2 
De S. 23 Ta2 Ae 8. 24 Cb3 C X b3. 25 
O X b3 aS . 26 Tbl Tb8. 27 Te2 Te4. 
28 Te2 Ad7. 29 Ad3 TeeS. 30 Te2 T x e2 . 
l1 A X e2 RIB. 32 Ad1 Re7 . 33 Oe3 + 
O X e3 . 34 f X e 3 Te8. 35 Ab3 g5. 36 
Rf2 h5 . 37 Cd4 A X d4 . 38 e x d4 f4 . 
39 Aa2 A x a4. 40 T x b6 Ad7. 41 Rf3 
a4. 42 Tb7 Te8 . 43 Ab l Rd8. 44 Tb8 + 
AcS. 45 Ta8 Te3 +. 46 RI2 Rc7 . 47 
T x a4 g4 . 48 h X g4 h X g4 . 49 Ta7 + 
RbS. 50 Ta2 g3 + . 51 Rfl f3 . 52 Tb2 + 
Re7. 53 9 x f3 Ah3 + . 54 Tg2 Te3. 55 
Rg l Te l +. 

O · I 

ro.a . 271 R 93/ b 

RANTANEN - BELLON 

Defensa Caro-Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 e x d5 e x dS . 4 
c4 C16. 5 Ce3 CcS. 6 el3 Ag4. 7 
e X óS e x dS. 8 Db3 A x 13. 9 9 X 13 
C Xd4. lO Ab5 + C x b5 . II O x b5 + 
Od7. 12 O x d7 + R X d7. 13 C x d5 
TeS. 14 Ae3 eS . 15 Ce3 Ab4 . 16 0-0·0 + 
Rel . 17 Td3 A x c3. 18 T x c3 T x c3 +. 
f9 b X e3 Te8. 20 Rb2 b6. 21 Tdl eS. 
22 Ab3 15. 23 '4 e x 14. 24 A X 14 Te6. 
25 Ag5 + Re6 . 26 Tel + Rd5 . 27 Af4 
Tf6 28 Te7 g6 . 29 e4 + . 

f - O 

N. 272 R 80/ a 

BELLON · JOHANSEN 

Defensa Owen 

I Ce 3 e6. 2 d4 b6 . 3 e4 Ab7. 4 g3 Ab' . 
5 Ag2 Cf6. 6 Ag5 A x e 3 +. 7 b X e3 
d6 . 8 A X f6 g X f6 . 9 Ce2 f5 . lO d5 
016. 11 d x e6 f x e4. 12 e x f7 + D x t7 . 
13 Od4 Tf8. 14 O-O Of5 . IS e4 Cd7. 16 
Ce3 0-0-0. 17 A X e4 A X e4 . 18 C x e4 
Tde8. 19 Tael TeS. 20 14 TaS. 21 Ce3 
CeS. 22 CdS Rb7. 23 Te7 Tf7. 24 Ce3 
Oh5. 25 g4 . 

I - O 

k 273 D 70 / b 

HJARTARSON - RfVAS 

Oefensa indta de rei 

I Cf3 Cf6 . 2 b3 g6. 3 Ab2 Ag7. 4 e' 
0-0. 5 g3 dS. 6 d4 Cbd7. 7 Ag2 eS. 8 
d X eS Cg4. 9 0 ·0 d x eS. 10 Dd2 TeB. 
11 h3 ehS. 12 Tdl e4. 13 A x g7 R x g7. 
14 Oe3+ Ot6. 15 Cg5 e3. 16 t4 e6. 17 
Ce4 O X e3. 18 Cb X e3 Te7. 19 Cd6 
CtS. 20 C X e8 T X e8 . 21 g4 Ce8. 22 
Td3 f5. 23 g5 Cf7. 24 Tadl Ce7. 2S 
Rh2 h6 . 26 h4 h x g5. 27 h x g.5 aS . 28 

Rg3 Ca6. 29 Td7 T X d7 . 30 T X d7 CeS . 
31 Tdl Te8. 32 Ca4 C X a4 . 33 b X a4 
Rf8 . 34 Tbl Te7. 35 Tb3 CdS . 36 Te3 
Ce8. 37 Td3 Ce7 . 38 Rt3 Te4 . 39 Td8 + 
Rer . • 0 Tb8 ceS. 41 T X b7 + Rd6 . 42 
Tf7. 

O - I 

N. 274 D 22/b 

fANNACONE - RIVAS 

Defensa semleslava 

I Cf3 dS . 2 e3 Cf6 . 3 e4 e6 . • Ae2 
Cbd7. 5 d4 e6. 6 b3 Ce4 . 7 O-O f5. 8 
De2 g5. 9 Cfd2 Cdf6. 10 f3 C X d2. I I 
C X d2 Ad6 . 12 e4 Ch5. 13 Ab2 0·0. 14 
eS Ae7. 15 g3 Ad7. 16 a4 Ae8 . 17 Aa3 
f4 . 18 A x e7 O xe7 . 19 g4 Ag6. 20 
De3 Cg7. 21 eS hS. 22 Ad3 A X d3. 23 
O X d3 Rt7 . 24 h3 Th8. 25 Rg2 Ce8. 
26 Thl Ce7. 27 Th2 Ca6. 28 Tahl Cb • . 
29 De3 aS . 30 h4 h X g4. 31 f X g' 
T X h4 . 32 T X h4 9 X h4. 33 Cf3 Th8. 
34 Dd2 Re8. 35 O X f4 Oh7. 36 Of6 
h3 +. 37 Rg3 Rd7. 38 g5 Ce2. 39 Rf2 
Tg8. 40 T X h3 O X h3. 41 Df7 + Re8 . 
42 O x g8 + Re7. 

I - O 

N.'f 275 R 70 / e 

RfVAS - WEST 

Contragambit Budapest 

1 d4 Cf6. 2 e4 eS. 3 d X eS Cg4 . 4 
Ct3 AeS. 5 e3 Ce6. 6 Ae2 Cg X eS. 7 
O-O O-O. 8 Ce3 C X f3 +. 9 A X f3 CeS. 
lO Ae2 d6 . II Ca4 Ab6. 12 b3 De7. 
13 Ab2 Ad7. 14 C X b6 a x b6 . IS Od' 
f5 . 16 f4 Cg6. 17 Tf3 Ae6. 18 Tg3 Tf7. 
19 Ah5 Te8. 20 Tel Oh4. 21 OdI Te6. 
22 Th3 De7. 23 Rf2 Tf8. 24 Af3 Ae' . 
25 A X e4 T X e4. 26 Dh5 Rf7 . 27 O x h7 
Tg8. 28 Tg3 DeS. 29 Ae3 eS. 30 h4 
b5. 31 h5 Ce7. 32 T x g7 + Ilf8 . 33 
h6 b x e4. 34 T x e7 D X e7. 35 D Xf5 + 
Re8 . 36 h7 Dh4 +. 37 Rgl Th8. 38 
D x e4 + Rd8. 39 Oe6 T x h7. 40 Af6 + . 

I - O 

N." 276 E 72 / b 

GóMEZ - L. SANTOS 

Defensa siciliana 

I e4 eS. 2 Cf3 CcS. 3 d4 e X d4. 4 
C x d4 Cf6. 5 Ce3 d6 . 6 Ae4 eS. 7 Ae3 
a6. 8 Oe2 Oe7. 9 0 -0-0 caS. lO Ab3 
b5." f3 Ae7. 12 g4 O-O. 13 h4 C x b3 + . 
14 a x b3 Cd7. IS Ag5 CeS. 16 Ce6 
O X c6. 17 A x e7 Te8. 18 A x d6 Ab7. 
19 De3 Cd7. 20 h5 aS. 21 h6 g6. 22 
Th2 f6. 23 g5 b4. 24 Ca4 eS. 25 Thd2 
Tae8. 26 Rbl f5 . 27 e Xf5 g X f5. 28 
g6 O x f3. 29 Dgl Og4. 30 Da7 Ae6 . 

31 Cb6 Ae4. 32 O x d7 A x e2 +. 33 
Ral O x g6. 34 C x e8 A x dl . 35 T X dl 
Oe6. 36 Tgl +. 

I - O 

N." 277 R Of 

MeNAB - SANZ 

Obertura Sokolski 

f e4 Cf6. 2 Cf3 g6 . 3 b4 aS. 4 b5 Ag7 
5 Ab2 O-O. 6 e3 d6. 7 d4 eS. 8 Ae2 e4. 
9 Cfd2 Dd7. lO Ce3 Of5. II h3 hS . 12 
94 h x g4. 13 h x g4 DeS. 14 g5 Ch7. 
IS CdS Od7. 16 C X e4 Dd8. 17 T X h7 
R x h7. 18 Cdf6 + A x f6 . 19 C x f6 + 
Rg7. 20 d5 Th8. 21 Od4 R18. 22 Cd7 + 
C X d7. 23 O x h8 + Re7 . 24 Af6 + . 

I - O 

N." 278 D 4f /a 

KUNSTOWfCZ · Gó MEZ 

Defensa Nimzoíndia 

I d4 Cf6. 2 e4 eS. 3 Ce3 Ab4. 4 Ag5 
h6 . 5 Ah4 eS. 6 d5 A X e3 +. 7 b X e3 
d6 . 8 d x eS A x eS. 9 e3 g5. la Ag3 
Ce4. II Ad3 C x g3. 12 h x g3 Df6. 13 
Db3 Cd7. 14 Cf3 b5. IS Cd2 Tb8. 16 
Oe2 b X c4. 17 C x c4 dS. 18 Cd2 e4. 
19 Ae2 AlS. 20 Del CeS. 21 0-0 O-O. 
22 Oa3 Tb5. 23 Cf3 Ob6. 24 Cd4 TaS. 
25 Db4 Ae4. 26 Af3 Ta4. 27 O x b6 
a x bS. 28 Ce6 Rg7 . 29 Tfdl Cd3. 30 
Ce7 Td8. 31 Tdbl Rf6. 32 Ce6 Td6. 
33 Cd4 TaS. 34 Tb5 CeS. 35 Ag4 Ta3. 
36 Tb4 Re7. 37 CbS Ta4. 38 T x a4. 

I - O 

N." 27 D f9 / a 

KARPOV - JAKOBSEN 

GD. Defensa ortodoxa 

I d. dS . 2 e4 eS. 3 Ce3 Ae7. 4 Cf3 
Cf6. 5 Ag5 O-O. 6 e3 Cbd7. 7 Te l a6 . 
8 eS Ce4. 9 C x e4 d X e4. 10 A X e7 
O Xe7. II Cd2 Cf6 . 12 Ce 4 Ad7. 13 
CeS OeB. 14 Ac4 Ae6. 15 Oe2 AdS. 16 
O-O A x e4. 17 C x e4 Oe&. 18 CeS OdS. 
19 b3 Tad8. 20 Oe2 c6. 21 Ce4 CeB. 
22 De2 OtS. 23 Tedl h6. 24 a4 Oh7. 
25 b4 f5 . 26 Ob3 Ce7. 27 f3 f4 . 28 
e X f4 T X f4. 29 Cd6 e x f3. 30 T x f3 
CdS . 31 T X f4 C x f4 . 32 Tfl Dd3. 33 
O x d3 C x d3 . 34 aS Td7. 35 Tbl Cf4. 
36 Rf2 CdS. 37 Tb3 Ce7. 38 Te 3 CfS. 
39 T x eS C X d4. 40 Te3 + Rh7 (S )-
41 Te4 CbS. 42 C x b5 a x bS. 43 Re3 
Tdl. 44 Td4 Tel + . 45 Rf4 Rg6. 46 a6 
b X a6. 47 Td6 + Rh5 . 48 T Xe 6 Tbl. 
49 T x a6 Tx b4 + . 50 ReS Tb2. 51 
e6 T x g2. 52 e7 Tg5 +. 53 Rd4 Tg' +. 
54 Rd5 Tg5 + . 55 ReS Tg2. 56 Rb7. 

I - O 

DESEMBRE f980jBUTLLETI D'ESCACS 55 (331) 



IX OLlMPIADA FEMENINA 
Malta, 20 novembre a 6 desembre 1980 

L'EQUIP DE LA URSS SUPERA 
PER MIG PUNT AL D'HONGRIA 
Acceptable actuació de l'equip espanyol 

L'Olimpiada Femenina sembla 
que ha agafat embranzida com 
ho demostra el fet d'haver su
perat de llarg anteriors inscrip
cions. Aixi ha passat de 32 
equips a Buenos Aires a 42 aci . 

Les condicions han estat les 
mateixes que les esmentades 
per als homes, és a dir amb la 
molèstia de residir lluny de La 
ValeUa i ocupar habitatges sen
se servei. 

La competició estava previs
ta com a Buenos Aires, amb se
mifinal i final amb un total de 13 
rondes . Però en el moment de 
la inauguració, i degut a l'àmplia 
participació, es posà a discus
sió si es feia servir el mateix 
sistema que els homes, a base 
de sistema suis amb 14 rondes 

Es decidi finalment ,aquest sis
tema, que representava canviar 
el ritme esportiu dels equips 
fent-lo més feixuc, sobretot te
nint en compte que només es 
comptava amb un sol reserva . 
Això siqnificava una novetat per 
a les dones, car en lloc d'anar 
a perseguir una immediata clas
sificació, s'havia d'anar cons
truint la classificació final a poc 
a poc i amb un adversari des
conegut per endavant a cada 
ronda . 

Actuació espanyola 

~'o es pot dir que l'equip es
panyol comencés massa bé, 
perquè els resultats més o menys 
positius amb Irlanda, Dinamar
ca i Àustria es veié posterior-

ment que no eren massa signi
ficatius , car aquests equips que
daren al dessota, mentre es per
deren a continuació tres partits 
se~uits , per la minima amb 
E.UA i RFA., que es podien 
donar per bons resultats, dintre 
de tot, i per la màxima amb la 
URSS, la qual cosa sembla ja 
de consuetud . 

Es redreçà l'actuació contra 
Finlàndia, la qual cosa situava 
Ja l'equip espanyol a l'assalt 
dels primers llocs, car es tro
bava en quarta posició, després 
d'Hongria, URSS, Polònia i Ro
mania, i junt amb Bulgària i R. 
FA 

Això significava haver-se d'en
frontar amb els equips princi
pals, i aixi fou com es va perdre 
amb certa dignitat amb Iugoslà
via i Hongria, mentre s'empata
va amb la Xina, que era l'equip 
revelació, i al que es t ingué a 
les cordes. 

Malauradament es perdé amb 
França, equip teòricament molt 
inferior, amb una derrota per 
demés excessiva, que es com
pensà seguidament contra Co
lòmbia. A la penúltima ronda es 
féu un bon resultat empatant 
amb Israel, i aleshores quedava 
la ronda final decisiva, en què, 
si es guanyava, s'aconseguia el 
quart lloc. S'anava pel vuitè 
grup, amb diferències de mig 
punt en mig punt amb RFA., 
Iugoslàvia, Xina, Polònia i Ro 
mania, en sentit ascendent, i 
junt amb Bulgària i Grècia, men
tre hi havia altres equips com 

56 (332) BUTLLETI O'ESCACS/OESEMBRE 1980 

Anglaterra i Israel que estaven 
a l 'aguait. 

La confrontació amb Romania , 
sempre perillosa, s'iniCià bé, pe
rò a mitja seSSió es capgirà per
què les possibles taules que te 
nia Nieves Garcia se n'anaren 
en orris en una falsa . i inneces
sària , combinaC ió, i Pepita Fer
rer s'esfondrà. Només se'n sor
ti M.o del Pina Garcia -amb 
un final resolt per Nieves Gar
cia-, que minvà el resultat ne
gatiu. Tot i aixi es pogué man
tenir la posició avant-matx, en
cara que no s'assoli l'esplèndi
da classificació de Buenos Ai
res . 

La duresa del sistema suis s'a
cusà en la menor puntuació glo
bal obtinguda , que del 59 ,5 % 
d'efectivitat es passà al 53,5 % 
amb el mateix nombre de par
tides . 

La competició 

També entre les dones hi ha
qué la lluita entre soviètiques i 
hongareses, per la qual amb
dues delegacions patien doble
ment la competi ció conjunta , 

I també com en els homes, 
la competició fou majorment do
minada per les hongareses, en
ca ra que amb algunes alterna
tives . De sortida les soviètiques 
obtingueren la totalitat dels 
punts en JOc dels dos primers 
partits , i això les si tuà en pri
mer lloc . Però ja a la 3,0 ronda 
Hongria passà al davant i s'hi 
mantingué fins la 80

" malgrat 
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17;'. a 24;'. amb 21 punts i mig : HOLANDA, COLóMBIA, ITÀLI A, CANADÀ, SUEC IA, ISLÀN-
DIA, GREC lA, REPUBLlCA DOMINICANA. 

25;'. a 27;'. amb 21 punts : INDIA, IRLANDA, GAL,LES. 
28;'. i 29;'. amb 20 punts i mig: ESCÓCIA, NOVA ZELANDA. 
30;'. a 32;' . amb 20 punts : DINAMARCA, SUISSA, MÈXIC. 
33;'. a 35;'. amb 19 punts i mig : ÀUSTRIA, FINLÀNDIA, EGI PTE. 
36;'. i 37;'. amb 19 punts : JAPó, BÈLGICA. 
38;'. amb 15 punts : MALTA. 
39;'. amb 14 punts i mig : PUERTO RICO. 
40;'. amb 13 punts i mig: U. A. E. 
41;'. amb 4 punts: ILLES VERGES D'E.UA 
42;'. amb 1 punt: NIGÈRIA. 

enfrontar-se amb les soviètiques 
a la 50. , matx que es resolgué 
en empat amb una victòria per 
bàndol i unes taules. 

Hongria no va poder passar 
del 2-1 contra Xina, i el mateix 
feia la URSS contra Iugoslàvia , 
després d'estar amb l'ai! al 
cor per una posició re lativa
ment inferior de Gaprindàshvili , 
que finalment, en la continuaciò, 
aconseguí d·entaula r i així man
tenir el mig punt de més sobre 
Hongria. 

entrar en la bona consideraci ó 
per haver estat el millor segon 
tau ler de l'Olimpiada. 

També Hongria pati pel cos
tat del tercer tau ler, que no aca, 
bà d'estar ben cobert entre Po
rubski, Angialosine i Csonkics. 
que és per on perderen algunes 
partides. Ver6ci i Ivanka cobri
ren bé la part alta de l'equip, 
com es pot veure per la classi, 
ficació per taulers. Ver6ci fins 
i tot s'endugué el premi de la 

Durant tres rondes a partir 
de la vuitena ambdós equips 
anaven empatats, fins que a la 
11.0 ronda la URSS agafà un 
punt d'avantatge, i quan ja sem
blava que aquesta seria la si
tuació definitiva, no pogueren 
més que empatar amb les xine
ses dues rondes abans de la fi , 
i altra vegada es veieren supe
rades per les hongareses. 

A la penúltima la URSS gua
nyà per la màxima els E.UA, 
mentre Hongria s'hi deixava un 
punt amb Iugoslàvia, per la qual 
cosa de cara la ronda final les 
soviètiques tenien mig punt de 
més. 

Els equips 

El punt flac de la URSS fou millor part ida de l'O limpiada Fe-
el tercer tauler, i més concre- menina amb el seu esti l con-
tament Alexandria , que va per- tundenl. 
dre tres partides, i fins Gaprin- Polònia s 'enfilà fins el tercer 
dàshvili va sofrir una aparatosa lloc superant equips fins ara in-
derrota contra l'alemanya B. discutibles, però que ja a Bue-
Hund. En canvi, Txiburdanidze nos Aires ensenyà les urpes. 
i loseliani van complir molt bé, i Erenska fou el seu gran suport . 
fins l'ex campiona del món pot junt amb Brustman, que es fe " 
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L'equip de Romania (Polihro
niade, Baumstark, Nutu i Mure
san) es va trobar en les matei
xes cond icions que el seu equip 
mascul i -car venien plegats
i perderen la primera ronda per 
incompareixença contra Malta 
.B" S'admeté un repartiment de 
punts sense Jugar, i es trobaren 
en dèficit de punt i mig de bon 
començament, Clar que mai no 
se sap finS a quin punt això és 
o no un avantatge en el sistema 
suis! 

Els eqUIps de Romanta j Espanya moments abans de començar el matx decIsIu 

Iugos làvia no estigué a l'alça
da que té acreditada, L'equip 
estava compost de Markovic 
(ex Jovanovlc), Dragasevlc, Stad
ler i Prokopovic, Per tant no hi 
era Milunka Lazarevic, que és 
la principal jugadora iuroslava. 
Sembla ésser que fou casti gada 
per la seva Federació per haver 
fet unes declaracions a la TV 
contra el President d'aquella . 
Van començar empatant amb 
Xina, la qual cosa ja fou l'avis 
d'alarma per a les futures adver
sàries de les xineses . Però des
prés d'alguns resultats positius 
no van poder amb Holanda, Po
lònia, E.u.A. , Hongria i URSS, 
amb les que van perdre, 

Les jugadores es panyoles 

Matemàticament parlant es 
pot dir que estigueren per sota 
del que calia esperar, fins i tot 

M ,O Pi no Garcia, tot i supera r el 
percentatge de Buenos Ai res, 

La relació de força de les tres 
titulars era notablement supe
rior a les seves adversàries, t 

tot i aixi perderen puntuació in
dividual en l'avaluació interna
cional. 

Només fou positiva M ,O Luisa 
Cuevas que, a més de superar 
el percentatge anteri or, guanyà 
puntuació Internacional. I con
vé que es faci valer per entrar
Ia a la llista corresponent i no 
continuï sense figurar-hi. 

Si repassem les actuacions 
pormenoritzades hem de conve
nir que Nieves Garcia féu resul
tats inferiors als desitiables con
tra Cron in, Haahr i Glaz, De no 
conèixer la partida dona riem per 
bona la seva derrota contra la 
xinesa liu, però després de veu , 
re com va malmetre l'avan tatge 
d'una torre , un cop remuntada 

una sortida dolenta, Ja no ens 
pot agradar tant aquest resul 
tat. Igualment podriem dir per 
haver malversat les taules que 
havia d'haver aconseguit en la 
pos ició que assoli contra Po lih
reniade, Resultat : pèrdua de 40 
punts d'avaluació, 

AIXÒ no treu, però, de reco
nèixer que, ara per ara, NJeves 
Garcia és el valor més sò lid 
dels escacs femeninS espanyols, 
mol t per damunt de les altres 
jugadores, Té bona preparaCiÓ, 
oasta sereMat, I compta ja amb 
una bona expenència. 

Tampoc Pep;!a Ferrer no va 
estar encertada en el seu lloc 
I diem expressament això del 
lloc que va ocupar perquè potser 
era moment de passar-la al tercer 
per a mil lor efectivi tat global de 
l'equip. S'havia d'haver pres en 
conside ració que Ja a Cala Gal 
dana, 15 dies abans, va mostrar 

COMPARACIÓ QUANTITATIVA PER TAULERS 

1976 1978 1980 

Relacl6 Relació Relació 
TAULER de lorça % Titular de força % Titular de lorça % Titular 

Primer 0,99 50 (P. Ferrer ) 100 75 (N. Garcia) 1.14 53,8 (N. Garcia) 
Segon 0.92 86 (N. Garcia) 1.00 50 (P. Ferrer) 1.04 45,4 (P. Ferrer) 
Tercer 0.92 50 (M. P. Garcia) 0.95 61 (M, p, Garc;.) 1.05 63,6 ( M, P. Garcia) 
Quart 0,96 50 (T, Canela ) 0,91 40 (M. L. Cuevas ) 0 ,92 50,0 (M. L. Cuevas) 

TOTAL 6 1 59,5 53,5 
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L'eqUIp de la URSS format en el moment de rebre els honors 
de camp'ones del mon. D'esquerra a dreta : l'entrenador 
G,pS/¡5 , fes Jugadores fose/lani. Alexandria. Txlburdamdze 

L'eqUIp d'Hongna en la eef/monts de cfoenda, D 'esquerra 
a drets : Veróci-Petronic, I\lanka , Angyafosme I Csonkls, 

amb r entrenadol 
i Gaprmdashv,/i -........ -. -

L eqUIp de Po/6n1B. en les mateIxes CircumstànCies que els 
antenors D'esquerra a dreta: Erenska , Szmacmska. 
Wlese I Brustman 

L"eqU/p xmes dIsposat a disputar rúltim matx amb Hongria 
Per ordre de taulers, començant amb la de pf/mer terme 

Liu. Wu I An 

certa inseguretat, que no l'ha
gués afectat tant en el tercer 
tauler i. en canvi, hagués porut 
fer valer la seva vete rania. S'ha 
quedat en els seus esquemes 
tradicionals i els escacs no han 
parat d'evolucionar. Va fer un 
percentatge francament baix i 
també va perdre puntuació in
ternacional. La seva derrota amb 
Melcnka fou determinant, en un 
moment critcc de l'equip, i d'al
tres resultats s'haguessin hagut 
de mellorar. 

M.O del Pino Garcia, com a 
campiona d'Espanya, es mostrà 
més en forma , tot i que encara 
no ha completa t la seva forma
ció c acxò es nota amb la seva 
irregular actuaccó. De tota ma
nera ca l creure que millorarà rà
pidament si es prodiga. Llàstima 
no haver-se exerc itat abans a 
Cala Galdana I Per la superiOri
tat teòrica de força que exhi-

beix hagués hagut de fer alguna 
cosa positiva més. Havia d'ha
ver evitat alguna derrota i, evc
dentment, guanyar Ruck-Petit. 

M,o Luisa Cuevas, junt amb 
Júlia Gallega, són el reforç im
mediat de l'equip espanyol, la 
madrilenya ja més integrada 
però encara no prou feta, i la 
~uipuscoana estalonant-la amb 
una forta voluntat de superació. 

Això farà que l'equip, conso
lidada M.o del Pina Garcia -iunt 
amb Nieves Garcia i Pepita Fer
rer, cadascuna en el seu pa
per-, agafc molta força en tots 
els taulers -ordenant-los ade
quadament- i la propera Olim
piada podria ésser el comença
ment d'una brillant etapa dels 
escacs femenins espanyols, SI 

es confirma el progrés d'aques
tes noies. Per aconseguir-ho, 
però, cal que no deixin de treba
llar el tauler, que tinguin força 
oportunitats, 

Conclusió 

L'ordre de sortida donà el nú
mero 9 a r equip espanyol, però 
no està malament haver quedat 
11 è.f12è. després de totes les 
anteriors consideracions, enca
ra que hagin portat a la pèrdua 
qlobal de 45 punts d'avaluació 
individual , i s'hagin fet 22 punts 
i mig en lloc de 25 a Buenos Ai
res. Tot i aixi, repetim , s'ha 
aconseguit un lloc de prestigi, 
sinó d'honor, 

El capità de l'equip femeni 
fou el MI Antoni Medina. Dona
des les circunstàncies desfavo
rables de l'allotjament, poca 
cosa es va poder fer per a l'en
trenament i preparació sobre el 
terreny. 

De l'Olimpiada Femenina en 
foren responsables la Sra. Wag
ner (Austria) i el Sr. Petron ic 
(Iugoslàvia). 

JORDI PUIG 
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CONNOTACIONS HISTORIf}UES DE MALTA 
Potser els nostres lectors voldran conelxer una mica 

Què ha significat /'ifla de Malta ¡ fa seva germana petita 
Gozzo 8 la història de Catalunya quan regnava en la Me
diterrània la Confederació Catalano-Aragonesa , i en ge
nera/ l'evolucIó Que ha seguit fins avui dia. 

Versió catalana 

En pf/mer lloc copiem allò Que esmenta la Gran Enci
clopédIa Catalana (GEC), a cura de Roger I Carles Aller. 

Quan el regne sicilià caigue en poder de Pere 11 de 
Catalunya-Aragó, de les Que Malta i Gazzo en depenien, 
els maltesos van reconèixer el nou sab/ra CI 282). L'any 
seguent, Carles I de Napols intenta de fer serv/( Malta 
com a base per 8 reconquerir Sicília, però l'intent fou 
desfet per Roger de Lloria i el seu estol en la coneguda 
batalla de Malta , I M anfred; Lancia reconqueri la resta de 
/'illa. 

Un nou mtent angevi. el 1287, no tmgué consequencles . 
Quan Jaume 11 de Calalunya-Aragó renunclil a la corona de 
Sicília a favor del seu germà més jove. Frederic (1296), 
Malta I GOlZO passaren B poder d'aquest, be que, de fet, 
cont inuaren en l'àrea econòmica ; comercial catalano-ara
gonesa . 

El /345 l ou creat el consola t català de Malta . Durant 
el segle XIV , els re is de Sicilia concediren re iteradament 
les Illes 8 nobles ; 8 membres de la familia reial, contra 
la voluntat de llurs habItants, que volien mantenir-se dms 
la jur isdicció reial, cosa que assoliren de vegades d'una 
manera efimera. 

Joana I de Nàpo/s, en apoderar-se d'una part de Síci/¡a, 
pretengué /a posseSSió de Malta i Gozzo , i les mleuda 
(1357) al florenli Niccolò Acc/aiuo/¡; la derrota de la seva 
expediCIÓ eVita aquest canvi de soblran/a . Aquesta etapa 
de dommlS senyoria/s arruïna profundament les Illes. 

En recuperar Sicilia com a hereu de Marti el Jove (1409). 
Marti l'Huma recobra també les Illes de Malta I GalZo, que 
des d'aleshores romangueren dms la corona catalano-ara
gonesa 

El /522 Carles V cedí l'arxlpelag maltes a f' orde de 
l'Hospital, que havia estat obligat a abandonar filia de 
Rodes als turcs; hi romangué fins al /798, que fou ocupada 
per Napoleó. 

El 18CO fou conquerida per la Gran Bretanya. El 1813 
els seus habitants reberen la ciutadania britànica , i fany 
J S21 assoliren una constitució que els atorgava una certa 
autcnomla El 1947 una nova constituCIÓ 11 atorga un govern 
autonom, però fou suprimida pels bf/tan/cs en 1958. El 1961 
assoli una tercera constitUCió, I des del 1964 la Independen· 
cia, arran d'un referendum, 

Versió maltesa 

Els maltesos ho expliquen alx; per part de l'hlstorlado' 
Erlc Gerada-Azzopardl . 

Encara que el poder dels angevll7s sobre Malta fou 
cur~ , és a partIr d'aquesta epoca que es produeiX un canvI 
vers un govern i una admmistraCló europea I lIatma . 

Per aquest motiu els sicilians, descontents dels ange· 
VIl7S, van ordir un complot per restllu ir l'Illa a Constança 
I a Pere d'Aragó, hereus legítims de la corona de Sicif¡a 
La SituaCIÓ s'agreujà en 1282 quan els sicilians es suble
varen contra els francesos , revolta coneguda per {expressió 
.Vespres slcilianes~, en què es produí una massacre de 
f rancesos a Pa/erm. 

Malta romangué sota el domll7l dels angevins I refor· 
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çaren el port. Pels seus plans estrateglcs d'expansió B la 
Mediterrama. els aragonesos no volien pas cedIr Sicilia I 

es velen obligats a conquenr Malta . En '283 aparegué la 
flota aragonesa i es desplega una batalla que fou deciSIVa 
per a la Incorporació de Malta a la corona d'Arago. 

Però aviat els maltesos s'adonaren que només haVIen 
de servIr per a fer de peons en la llU/ta pel poder a la 
Mediterrania. La sort de Malta dependrà dels diferents se· 
nyors feudals que s'hi instal.lin. Per aquest motiu els 
maltesos no cessaren de reclamar el seu ",gam directe a 
la Corona, Sabien que la clau de la seva prosperitat o 
mlserla depenia de SicUia. 

La mort de Pere el Gran en 1285 fou la causa de d" 
visions I dissensions a la Cort aragonesa i en l',mperi que 
comprenia Catalunya I Va/encía, el regne de Slcilia I Malta 
j altres interessos en illes de la Medi terrània . El (ili de 
Pere , Alfons , esdevingué rei d'Aragó, mentre que un altre 
fill, Jaume, rebia Sicilia. Quan mori Alfons, cmc anys més 
ta rd, el succeí Jaume en el tron d'Aragó, Mentrestant els 
angevins a Napols, amb l'ajuda del Papa, estaven desit
josos de reconquerir S,cília i Malta. Gairebé hi reeixiren 
en 1295 quan Jaume va conc/cure un tractat secret amb 
el papa Bonifaci VIII de canvIar SlcillB i Malta per Sarde
nya j Còrsega. Els sicilians van actuar rapidament i repu· 
diaren Jaume , proclamant re l de Slcilia un altre germa, 
Frederic 11/. 

Malta lou, doncs, al bell mig de les hostilitats que van 
esclatar entre Jaume, rei d'Aragó, I Frederic, que contro, 
lava Sicilia. La flota aragonesa, (¡del a Jaume, ataca sal· 
vatgement les Illes en /296 . Sempre deSitJOsos de con· 
servar la (idelitat dels barons feudals dels que depenia el 

seu suport materla/, els reis successius de Sicília no dei
xaren de donar Malta en recompensa pels serveis pres
tats a la corona. 

En 1350 els maltesos van rec/amar al rei Ludovic la 
reintegració de Malta als béns de la corona, Però es va 
concloure un acord amb Joana d'Anjou, reina de Nàpols I 

temporalment de Palerm , la qual '18 cedIr Malta al florentl 
Nicolo AcC/aiuoli. En /360 FrederiC IV va nomenar GU/do 
Vent imiglia comte de Malta. Malta va anar passant alxl 
successivament a mans de dl(erents peten tats slc/lians. 

A la mort de FrederiC IV en 1377, el regne I Malta VlllI 
conèixer una nova etapa de confUSió, d'Incertesa i d'anar· 
quia. Altre cop els potentats SICilians se n'aprofitaren. 

En 1397 els consells focals de Malta I Gozzo -les • Uni. 
verslta-- van exigir a la Corona el govern directe del 
rei. Els maltesos van obtenir en gran part les seves pre
tensions. 

L'acarnissada llU/ta entre el papa de Roma I l'altre pre· 
tendent d'Avinyó , sostingut pefs aragonesos. va ten" un 
efecte de diVisió a Malta . Vers 1372 desembarcaren be, 
nedictins i franciscans amb la qual cosa el cnstlanlsme ve 
arrelar entre la poblaCió. 

En 1412 Ferran d'Ante~uer8 fou elegIt rei d·Aragó . de 
Castella i de Sicília . Va ésser el primer castella a ocupa' 
el tron. En 1416 els maltesos van demanar al seu fill Joan 
virrei de Slci/ia, d'aplicar determInades reformes 8 Sicilla 
Malauradament, la major part de reformes que Joan havló 
acceptat no es van portar 8 terme car el mateIx afl} 
Alfons V (/) va pUlar al tron . Malgrat tenir el renom de 
·el Magnanim. no ho lustifica pel que fa a Malta 

En 1421 el re i Alfons va donar les illes malteses a don 
Antonio Cardona a canvI d'un prestec de 30.000 (torms 
d'or d'Aragó . Aquell mateIx any Cardona transferí els seus 
drets a don Gonzalvo de Monroy Aquest arranjament no 
va plaure els maltesos , que s'arribaren B revoltar I durant 



un breu perlode foren amos de la seva Illa . AIXÓ va per · 
metre d'exigir al rel Alfons . en 1428, els drets de Malta 
en el SI de la Corona mltlançant una Carta ReIal. 

En 1458 el germà d'Allons, Joan li , el va succeir en el 
tron. El seu regne fou marcat per aspres llUites a SicílIa I 

Catalunya, Fou necessari esperar 1479 per retrobar una 
mica d'estabiMat. Pel matrimoni del fill i successor de Joan , 
Ferran li , amb Isabel de Castella, Espanya va Quedar untda 
I una nova època es preparava. Els maltesos, sempre dIS
posats a servir el seu senyor , van prendre part activa en 
la campanya de Ferran per a la presa de Trípoli, a l'Africa 
del Nord, en 1510. 

Espanya i els Habsburg d'Austria s'afiaren quan Joana , 
f/lla de Ferran 11, es casà amb Felip, Arxiduc ó Austria , 
Duc de Borgonya , En 1518 la dinastia dels Habsburg lou 
consoltdada quan el seu MI Car/es V esdevmgue Empera· 
dar del Sant Imperi Roma I que, gracIes 8 la mediació del 
papa Clemenl VIII, decidí ftnalment, en 1530, de donar Ma l· 
la, Gozzo I Tnpolt a l'Orde de Sant Joan, Que aleshores no 
Ien /a seu fi xa. Així assegurava el CrlSllanlsme a Europa 
enfront de l'Islam I preparava la davallada rle la Turqu ia 
otomana. 

(I) (NDLR) Alfons IV, segons la nomenclatura catalana 

DADES COMPLEMENTARIES 

Gall ela, el Pals Basc I els Països Catalans han cons
ti tuït autèntiques comunitats nacionals, plenament dlferen
dades, 

El primer rel que totes aquestes velles nacions I Cas
tella varen tenir en com u fou el nét dels Reis Catòlics, 
l'emperador Carles I. Però que tant ell com els seus suc· 
cessors, fins al triomf dels exèrcits franco-espanyols de 
Felip V en la guerra de Successió, mal no van comptar 
amb un únic govern per a tota la monarquia, sinó que, 
amb paritat de prerrogatives, existien el Consell de Cas
tella I el Consell d 'Aragó, aplegant aquest darrer totes les 
terres de la confederació catalano-aragonesa. Que, d'a
cord amb aquestes estructures, existien duanes I mo
nedes diferents dins la monarquia espanyola. Que Ca
talunya conservava les seves pròpies Corts, les seves prò
pies Constitucions I l'oficialitat de la seva llengua pròpia. 
Que la monarquia espanyola era tan estructuralment fe
deral que, fins I tot quan el rel , com a conseqüència 
d 'enllaços matrimonials I d 'herències fou una mateixa 
persona a tot el territori peninsular, conservava, a cada 
un dels regnes, la nume,ació particular que aUi li corres
ponia. 

Alxi , no havent regnat mai als Països Catalans Felip el 
Formós, gendre dels Reis Catòlics, tindrem que els rels 
que a Castella eren coneguts oficialment per Felip 11, 
Felip III i Felip IV, als Països Catalans, oficialment, cons· 
taven com a Felip I, Felip 11 I Felip III respectivament. I 
quan, després d'haver jurat les Constituc ions de Cata
lunya, l'any 1701, Felip d'Anjou fou reconegut pels ca
talans com a monarca seu, oficialment també, per a ells, 
pasdl a ser Felip IV, No esdevingué Felip V fins que, 
havent-lo substituït per l'arxiduc Carles d' Austrla, els 
catalans van ser vençuts en la guerra de successió; com 
que llavors els Paisos Catalans foren sotmesos al Con
sell de Castella, va ser el rel Felip V de Castella el seu 
conqueridor, I no pas el seu propi rel, el que va passar 
a regir els seus destins, 

Més endavant, al segle XIX , el CanseU de Castell. 
donà pas a l 'Estat espanyol, 

Fèlix Cucurull (" AVUI ", 8 gener 1981) 

TAULA D'ESCACS 
Model especialment 

dissenyat per a 
jugar escacs 

Caracteristiques principals: 

M ides exterio rs : 80 x 70 cm. 
Tauler de competició oficial. 
Sobretaula de fòrmica d'una sola peça. 
Regruix en fusta de faig de Iugoslàvia. 
Protecció amb vernis de resina (rentable) . 
Espai suficient per a la col.locació del 
rellotge i la planella. 

(Sense les 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. 

CRESYL - EBENISTERIA 

Monistrol , 11 - 14 - Tel. (93) 2572975 
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IX OLIMPIADA FEMENINA 
SELECCiÓ DE PARTIDES DE L'EQUIP ESPANYOL 

N." 280 R 57 / b 

N. GARCIA - O'SIOCHIU 

Obertura peó de dama 

1 d4 d5. 2 CI3 CI6 3 AI4 eS. 4 Cbd2 
eS. 5 e3 CcG. 6 e3 e X d4. 7 e X d4 Ad6. 
8 CeS A x e5. 9 d X e5 Cd7. 10 AbS a6 . 
11 A X e6 b X e6 . 12 0g4 R18 . 13 O-O 
'5 . 14 e X f6 e x 16. 15 Oh4 De8. 16 
AeS 017. 17 Tael h6 . 18 Te3 Re7. 19 
Cb3 DgS. 20 Tg3 017. 21 Tel Ad7. 22 
CeS aS. 23 Cb7 g5. 24 Dd4 Dg6 . 25 
Tl3 Th18. 26 Ad6+ R17. 27 A x I8 T X I8. 
28 Ce5 Re8 . 29 C x d7 C X d7. 30 
T x 18+ R XI8. 31 Da7 Re7. 32 D X a5 
De2. 33 Db4 + eS. 34 Dg4 e5. 35 De2 
Da4. 36 b3 Da5. 37 Tel DbS . 38 g3 
De6. 39 Tdl De6. 

1 - O 

N." 281 R 47 /0 

LARSEN - CUEVAS 

Obertura anglesa 

1 e4 e5. 2 Ce3 C16. 3 g3 g6. 4 Ag2 
Ag7. 5 d3 Ce6. 6 Ae3 d6 . 7 CI3 O-O. 
8 O-O Tb8. 9 Cel a6 . 10 Ce2 De7. 11 

Tbl b5. 12 Cd5 Dd7. 13 b3 Cg4. 14 
Ad2 eS . 15 Cde3 C16. 16 Ae3 Ce7. 17 
d4 e x d4 . 18 C X d4 Ab7. 19 13 d5. 20 
e X b5 a X b5. 21 Ab4 Tle8. 22 Ah3 
CcS. 23 C x c6 A X c6. 24 Cc2 Oa7+ . 
25 Rg2 TecS. 26 e3 Cd7. 27 Ad6 TaS. 
28 b4 15. 29 g4 R17. 30 Tb3 d4 . 31 
9 X 15 9 X 15. 32 Dd3 A16 . 33 e3 d X e3. 
34 D X e3 A XI3+ . 35 T X I3 T X e2 + . 
36 Rhl O x e3. 37 Tb x e3 Cb6. 38 
AeS Cc4. 

0-1 

N.O 281 bis R 74 /a 

NIEVES GARCIA - SAVEREIDE 

Gambit Volga-Benko 

a6. 5 13 g6 . 6 04 d6. 7 Ca3 Ag7. 8 
Ce2 a X b5. 9 e x b5 o-o. 10 Cec3 CaGo 
11 Ae2 Ce7. 12 O-O Aa6. 13 a4 Dd7. 
14 Ta3 Tlb8. 15 Ae4 DdS. 16 De2 Cd7. 
17 b3 C x b5 . 18 C X b5 Db6. 19 14 
Db7. 20 Ab2 C16. 21 T3al Td8. 22 
Tadl Ce8. 23 e5 Cc7. 24 e x d6 e x dS . 
25 A X g7 R X g7. 26 15 A X b5 . 27 
a X b5 Td7. 28 16 + Rh8. 29 Dd2 Tg8. 
30 Dh6 Db8. 31 b6 Ca8. 32 Td3 018. 
33 Th3 D x h6. 34 T X h6 g5 . 35 Ad3 
Te8. 36 T X h7 + Rg8 . 37 Tg7 + R18. 
38 Th1. 

1 - O 

NY 282 E 62 / b 

DELANEY - P. FERRER 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4 
C X d4 gS. 5 Ce3 Ag7. 6 Cde2 CI6. 7 
g3 0-0. 8 Ag2 d6. 9 h3 Ad7. 10 O-O 
Te8. 11 Ae3 bS. 12 Dd2 CeS. 13 Del 
De7. 14 b3 Ae6. 15 Ad4 Cod7. 16 Dd2 
CcS. 17 A x eS d x eS. 18 Tadl Teda. 
19 De3 Db7. 20 14 eS . 21 Rh2 De7. 22 
AI3 T X d1. 23 T X dl Td8. 24 T X d8+ 
O X d8. 25 eS A x 13. 26 O X 13 Ce8. 27 
De6 R18 . 28 CbS Dd2. 29 De4 a6. 30 

Cbc3 Dd7. 31 Ca4 15. 32 Dd3 Db7. 33 
e4 Re7 . 34 Cgl h6 . 35 CI3 A18. 36 04 
Cg7. 37 Rg3 R17. 38 Dd8 l x g4. 39 
h x g4 Ae7. 40 O x b6 Oe4. 41 e X eS 
De3. 42 Cd7 Ah4+ . 43 R X h4 CI5+ . 
44 g x l5 D x I4+ . 45 Rh3 D XI3 +. 46 
Rh2 De2 + . 47 Rg3 Dd3 + . 48 Rg2 
D x d7. 49 I X gS+ R X gS.50 De3 Ddl . 
51 Rg3 h5 . 52 De4 + Rg7. 53 013 
Del + . 54 RI4 DM + . 55 Re3 Del + . 
56 Rd4 Dal + . 57 Re4 Dbl +. 58 Dd3 
Dhl +. 59 Rd4 Dol +. 60 Re4 Dhl + . 
Sl Re3 Del +. 62 Dd2 Dgl + . 63 Rd3 
h4 . 64 De3 Dg4. 65 De4 Ddl + . 66 Re3 
h3 . 67 DI. Del +. 68 Re2 De2 +. 69 
Re3 h2 . 70 016 + Rh7. 71 017 + Rh8. 
72 016 + Rh7. 73 Df7 + Rh6 . 70 
O X eS + Rg5 . 75 016 + Rg4. 76 DgS + 
RI • . 77 Dh6 + Rg3. 78 DgS + Dg4. 

1 dO C16. 2 e4 eS. 3 d5 b5. 4 e X b5 O - 1 
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N." 283 E 211b 

HENNINGS · N. GARCIA 

Obertu ra Ruy López 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS CIS. 4 0·0 
C X e4. 5 Tel Cd6. 6 AX c6 d x c6. 7 
C X e5 Ae7. 8 d3 O.(). 9 Ce3 C15 . 10 
Ce4 AeS. 11 Ad2 eS. 12 h3 Dd5. 13 CI3 
h6. 14 AI4 Tae8. 15 b3 b6. 16 Dd2 
Cd4. 17 CeS Tle8. 18 e4 Dd8. 19 Te3 
15. 20 Ce3 A16. 21 Tael g5. 22 Ah2 14 
23 Te4 Dd6. 24 Cg4 Ag7. 25 CdS A17. 
26 '3 T X e4. 27 d X e4 CcS . 28 Tdl 
Td8. 29 h4 Cd4. 30 h X g5 h X g5. 31 
Rf1 R18 . 32 Agl Ah5 . 33 A X d4 A X d4 . 
34 CI2 A17. 35 De2 DeS. 36 Cg4 Dh8. 
37 Re2 e6. 38 Ce7 Td7. 39 Ca6 Ae6. 
40 Cb8 Te7. 41 Ca6 Th7. 42 Rd3 
A x g4. 43 I x g4 Th3+. 44 Rd2 Te3. 
45 Dbl Dh2. 46 Tel 13. 47 eS O X g2 + . 
48 Rdl O X g4. 49 Tf1 12 +. 

0 - 1 

N." 284 D 19 / b 

MURESAN - P. GARCIA 

GD. Defensa ortodoxa 

1 CI3 C16. 2 e4 eS . 3 d4 dS . 4 Ag5 
CbdJ'. 5 e3 Ae7. 6 Ce3 O-O. 7 Tel e6. 
8 Ad3 d x e4. 9 A x e4 CdS. 10 A x e7 
D X e7. 11 Ce4 C5b6. 12 Ab3 eS. 13 
O-O h6 . 14 Cg3 Td8. 15 De2 e x d4 . 
16 C X d4 C16. 17 03 Cbd5. 18 Cgl5 
018. 19 e4 C14. 20 Tedl eS 21 CI3 
A x IS . 22 e x lS b5. 23 g3 e4 . 24 g x t4 
e X b3. 25 O x b3 Oe5 . 26 CeS CdS. 
27 Dg3 De2. 28 013 C16. 29 T X d8 + 
T x d8. 30 ob7 o x l5 . 31 o x l7+ Rh7. 
32 Ob3 O X 14. 33 De2 + Oe4 34 Tel 
TdS. 35 O x e4 + C x e4. 36 CI3 aS. 
37 Te2 Rg6 . 38 Rf1 RIS . 39 Re2 Cd6. 
40 Te3 95. 41 Cd2 T x d2 +. 42 R X d2 
Ce4 + .43 Rd3 e x e 3. 44 R x e3 Re4 . 
45 a4 b x a4 . 46 Re4 94. 47 Rb5 a3 
48 b x a3 R13 . 49 a4 R x 12. 50 R x aS 
h5 . 51 RbS h4 . 52 aS g3. 53 h X g3 
h3 . 54 a6 h2. 55 Rb7 hl = O +. 56 Rb8 
De6 . 57 a7 Db6 +. 58 Ra8 Oe7. 

O - 1 



Un dels nostres objectius en 
desplaçar-nos a Malta per a 
trobar el bigarrat món de 
l'Olimpiada -una mena de 
mercat mundial dels escacs-, 
era fer coneixença d'un xicot 
que està destacant en l' àmbit 
internacional i que es 
descendent de catalans. 

El dia que vaig arribar a M alta , 
amb retard i temps plujós, 
Sunyé no jugava i a l'endemà 
era jornada de descans. 

Descans per als jugadors peró 
no per a mi, que era la 
principal oportunitat de fer els 
contactes que desitjava . 

Els companys expedicionaris, 
que se m'havien anticipat en 24 
hores per haver perdut la 
connexió de vol a Roma, em 
presentaren Sunyé aixi que 
aparegué pel recinte, i 
quedàrem per veure'ns a 
primera hora de la tarda . 

Es veia un xicot molt, atent i 
agradable, ben disposat, d'aire 
modest i senzill pel seu 
tarann à. Vàrem començar la 
conversa demanant- li els seus 
antecedents biogràfics . 

Nasqué a Cunllba (Brasil) el 2 de 
maig de 1957. ~s a dIr, que te 23 anys 
El seu pare és natural de Sitges, 81xi 
com el seu aVI 

-Almenys tlOC CinC generacions de 
Jaume Sunyé nascuts 8 Sltgesl -ens 
diu admirat d'una semblant antigUItat 

El seu avi sembla que era molt aven
turer. I després d'haver viscu t a Cuba I 

als Estats Units d'Amènca. s'mstal la 
al Brasil on es casà amb una natural 

JAUME 
SUNYÉ 
NETO 
Un català del Brasil 

del pais, descendent d'una libanesa. El 
matrimoni vlngue a Catalunya, on VIS
Queren fIns acabada la guerra civil l , en 
vIsta de l'ambient Que s'Instaurava, els 
aVIS se'n tornaren al Brasil amb un va I
let de 5 anys, que era el pare del nos
tre entrevIstat. 

Quan naSQue el pnmer nét, segon 
fdl de set germans que són -tres nOIes 
I quatre nOIS-, l'avI II prengué molt 
d'afecte, és de suposar per allò d'és· 
ser l'hereu amb el seu mateIx nom, No
més II parlava en català ¡ això féu que 
el nostre Jaume Sunyé tingués els pn
mers coneixements dels seus antece+ 
dents històr ics, Fins i tot fou l'avi qUI 
l'ensenyà a Jugar als escacs, Però l'avI 
mori quan el nen tenia 5 ó 6 anys, I 
momentàniament aquell proces es va 
estroncar, 

-No parlo catalil, peró rentenc tant 
escrit com oralment -ens diU en un 
bon castellà, apres potser per la seva 
proximitat amb l'Uruguai I l'ArgentIna , 
encara que amb una mIca de deiX bra
stler, 

-Has esta t a Barcelona, a SItges? 
-11 preguntem deSItjosos de Sltuar·nos, 

-Si, dues vegades --ens informa- _ 
Tinc un cosi a Sitges, I també he de 
teOlr un Sunyé pintor , Que encara no 
he pogut Iccall:zar, Valg estar uns dies 
l'estIu de 1975, tornant de lugar el cam
pIonat mundIal luvenif a Tlen tlste (fu
gos/àvia), I , darrerament , el mes de fe 
brer h, valg passar un parell de setma
nes, tornant de lugar a WIJk-aan-Zee , 

.Per cert -continua Sunye- que 
aquesta darrera vegada valg anar a Bar
celona per a conèIXer l'ambIent esca
QUIsta, Valg telefonar Jaume Mora i Jo
sep Pares, que haVIa conegut en els cam
pIonats mundl8/S ;uvent/s, Peró no els 
valg trobar Valg 8nar a la Federació 
Catalana d 'Escacs, al carrer de Trafal
gar, I em va rebre un senyor que no em 
va donar cap mena d 'onenlac/O, i me'n 
vaig ternar sense haver VIst res dels 
escacs catalans 

Quedem esbalalts , IdentIfIquem, na
tura lment. el Secretan de la F_C,E, Sr 
Joa n Torquet , que no va saber dir igIr 
vers les persones que II hau nen fet els 

honors • de casa seva· , com 11 fem 
aVInent a Jaume Sunye s 'ha de cansi· 
derar quan es trobi a Catalunya, d'an
lUVI el propi President de la Federaclo, 
el qual tampoc n'estava :nformat, se
gons ens va assegurar a la tornada, 

LI fa ig aVInent la meva indIgnaCIó per 
no haver esta t acollit com mereixia, no 
solament per tractar-se del campIó del 
Brasil, sinó també per l'afectuós llaç 
que representa el seu parent iu. 

Fent un ineis en aquest moment, a 
l'endemà, i mentre s'escolava la darre
ra ronda de l'Olimplada, vàrem estar 
p legats amb Qscar Castro, que per cert 
deIxa Catalur}Ya després de reSidir-hi 
ClOC anys perquè torna a Colòmbia , En 
conversa comuna Castro li deia a Su
nye com s'ho havia passat de bé i el 
molt que estimava Catalunya, El posem 
al corrent de la rebuda que haVIa tIn
gu t Sunyé de part del Sr T arquet, I 

Castro va dir ' 
-No m'estranya Quan JO hI valg 

anar per pnmera vegada a fI d'lnfor
mar· me, tot el que va saber dir es que 
mIrés els taulers d'aVISOs que hi ha a 
banda I banda del corredor d'entrada 
a la FederaCIÓ, Per sort no tothom és 
Igual a Catalunya l 

En el curs de la conversa amb Jaume 
Sunyé , que t lnguerem en el saló de 
conferenCIes, I després d'aquesta do
lorosa revelaCIó, que es notava li havia 
delxal una forta recança , ens quedava 
la tasca d'mtentar la seva aprOXimacIó 
als escacs catalans. 

Per presentar-lo als nost res lectors 
vàrem preguntar-li com s'hI va posar 
als escacs I qUIn ha estat el seu hls-
10 rlal Ens expl Icà 

_ =n 1970 hI hagué un torneIg mfan
tl l a fa meva cIutat nadIUa , I m'hi valg 
inSCriure, Com que m'agradava el fOC 
m'hI valg afeCCIonar , to~ J que ef meu 
~ar€. no hi luga , peró el record de l'avI 
m'esperonà , 

· En el mes de gener de 1972 v81g 
ésser sots· camplÓ mfantl/ de l'Estat dp 
Paranà al qual pertany Curitiba, En 1973 
es va lugar per pf/mera vegada el cam
pIOnat ;uveml del BraSil I el V81g gua 
I,yar Arran d'8!)(ó valg lugar el cam -
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plonar luveml Panamef/cà, on valg que
dar en 6é. lloc, I el MundIal JuvenIl." 
Mani la. en 1974, que em valg classIfI 
car per a la final despres d'una dra
mOtlca partIda amb Pares en la qual hI 
varem esmerçar lIó 12 hores. El cam
PIÓ fou MI/es i JO vaig quedar 9/lOe. de 
10 Jugadors amb 2 punts Parés 10u 
guanyador de fa final B.-

-En 1975 es va repetir el cIcle: cam
PIÓ Juveml del BrasIl, campIa panamef/
ca , I en el MundIal de TJent;ste 10u 
campió Txèkhov I 10 v81g quedar en el 
13è. /Ioc del grup dels 7 I mIg que abra
cava del ge. al I 7e. de 48 partIcipants 
per sIstema suis, en el que Alexandre 
Pablo 10u el 15e. amb la marelxa pun
tuacIó que 10.' 

• En 1976 em vaig proclamar camplo 
absolut del BrasIl per pf/mera vegada . 
davant T rOlS, Camara i van Rlemsdl¡k . 
entre altres. Aquest tf/oml em va pro
porcionar una beca de l'O.E.A. i. en 
mtercanvi de vemr Benko a ensenyar 
al Brasil. vaig anar a Jugar als E.UA. -

·En 1977 vaig tornar a guanyar el 
campIonat del BraSIl davant . més o 
menys, dels mateixos adversaris En 
1978 el campionat el va guanyar Segal 
I jo vaig quedar el 8e. Per aquest mo. 
t lU no em vaig classifIcar ni per al Zo
nal. ni per al Panamef/C8, ni per a ro. 
Ilmp/ada .• 

· En guanyar el campIonat de 1979, 

en qué no prengueren part ni T rois ni 
van RlemsdlJk, que la estaven class¡(,
cats per al Zonal, em va permetre de 
Jugar el TorneIg Interzonal de Rio de 
lanelfo. Abans. pero, en començar l'any 
valg jugar el torneIg de Sao Paulo, on 
vaig quedar 11 e. de 14 participants amb 
4 punts i mig producte d'haver guanyat 
van Rlemdijk, entaulat amb Andersson, 
Lein, Stean . Segal, Byrne , Braga i F,I
guth . i perdre amb Kórxnoi , L{ubojevic, 
Gheorghiu, Panno ,- Rocha ._ 

·A l'Interzonal vaig quedar 5è.J6è . de 
IS partIcipants i vaig fer 9 punts i mig , 
havent guanyat Portlsch , Balashov , Sme
Ikal. Vaganían. Vefimirov/c i Harandl : 
entaulat amb Petrossian . Tlmman . Xam -

kov/tx. G. Garcia, L. Bronstem. Hebert 
I Kagan: I perdut amb Hubner, Ivkov, 
Torre I Sax . En ocasió d'aquest res u/
tot vaig obtemr el títol de Mestre In
ternacIonal, que m'ha estat confirmat aci 
al Ccngrés de Ma/ta .-

. Valg estrenar rany 1980 amb 2415 
punts Elo. I amb ells valg Jugar a W/lk
aan-Lee, on valg quedar 9è. de 14 par
tlc/pants havent fet 6 punts producte de 
guanyar van der Wiel : entaufar amb 
Kórxnoi, Seirawan, Biylassas, T/mman, 
Byrne, A/burt, Kovacevic, Sigur/onsson, 
LI:Jterink i Ree: i perdre amb Bohm i 
Brcwne.-

. A rOlimp/ada he totahtzat 9 punts 
Ge 12 partIdes. que ha representat el 
3: % de la puntuacIó obtinguda per ¡' e
qUIp del Brastl. He guanyat S. Bukhaf/. 
Delaney, Gamarra, 80uaz/z . S'¡va. G. 
Garcia (Co/ómbia), Muco I Hanokko : he 
entaulat amb Dlez del Corral i Catalan : 
I he perdut 8mb Mlagmarsuren I Ro
gers .-

Despres d'aquest ru ixat de dades. 
que ens demostra el seu nivell interna
Cional, en el qual segueix en ascens a 
la recerca del tito l de Gran Mestre , 11 
preguntem: 

-Com n'has apres tant? 
-lo VISC a Cuntlba, a la costa sud 

del Brasil , i la cIUtat més Important més 
propera és Sao Paulo, a 4CO km. de 
distàncIa . No tmc, per fant . VIda esca
quista Que valgUi la pena I m'he hagut 
de formar amb l''bres i revIstes . A/xó 
ha fet que Jugués de diferent manera 
que els lugadors habItuals. Jugo amb 
tendencia a guanyar, peró sense que 
es pugui dlf Que tmc própiament un joc 
agressIU. La meva evoluCIÓ és diferent 
de la dels altres jugadors braSIlers . Em 
puc passar hores lugant . fina/ets -. (s 
e/ cas de l'esmentada partida amb Pa 
rés. 

-Quin estil es el teu, doncs? 
-Podem dir que és maJorment po-

sicional, a base d'obertures angleses i 
catalanes. 

-No sera una opció sentimental això 
de ten ir l'obertura catalana de reper
toril? -que li diem. 

-Fou una eleCCIÓ tecnica des de bon 
començament. evidentment , partmt de 
res tudi de les partides de Capablanca 

-Quines han estat les teves Influèn
cIes? 

- M' he inspirat prinCIpalment en Ca
pablanca i Mecking. S'ha de tenir en 
compte Que Quan /0 començava Mec
king era una figura mundial i per aquest 
motIu Influi en tots els jugadors brasi
lers . Gràcies a ell es V8 fer molt en 
els escacs entre '972 i 1975. Si Mec
king tornes a Jugar, i sembla que serà 
possible, ens reVitalitzaria a tots. 

-Altres influències? 
- No tenta molta documentació ni In-

formació, però em procurava bàsica 
ment llibres de fmals. Un altre llIbre 
que també em va influir molt fou el d'es 
tratègia de Pachman . / feia moltes par · 
tldes dels Jugadors que em semblaven 
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més interessants pel seu estil com Bo> 
vinmk, Reti, Alekhrne, Morphy. I darre
rament també Ta/. 

.Quan es comença a jugar de debó 
-cont inua dIent Sunye- es compren 
que s'han de conèixer tota mena d'es
tils de joc .-

Despres d'aquesta presen tació esca
quista volem saber alguna cosa mes de 
la seva persona litat humana. saber finS 

a qUin punt connecta amb la seva na
cionalitat d·of/gen. 

-La reccnec -ens diu. -Fa poc que 
he començat a preguntar-me què sóc 
S'ha de temr en compte que la vida 
historica de Cufltlba té a penes 100 
anys I esta feta d'aportac/ons foraste
res , per la qua/ cosa no hi ha una tra 
dlCIO próplament braSIlera . 

- Es tan forta /:¡ influencia de la Im
migraCIÓ --conti Olla explicant-nos Su
nyè- que , per exemple . no hi ha fes
tes braSIleres, Sill? que cada nacIona
lItat immigrada te Ics seves própies fes
tes d·of/gen. Hi ha també competIcions 
esportives reservades exclUSIVament als 
Immigrats fms (J segon grau.-

.En aquest aspecte jo puc dir que 
em sento més cataUI que no pas Itba 
nes, que es la branca de /a meva àVl8 
materna . Jo nl"tdent¡(,co amb el meu aVI 
patern . Es prendre una pos ició hlstórica, 
que comença pe. una sensacIó i es 
continua volent c:mèlxer els fets Per 
aixó em sembla Important Coneixer els 
llocs dels meus nvantpassats .-

I si relaCi onem el fet de la marxa del 
seu avi tot Just Instaurada la dictadura 
franqU ista amb la seva apreciació de la 
diferencia que va poder copsar entre 
"estlu de 1975 I ,.h,vern de 1980, que 
són els moments de les seves estades 
entre nosaltres. el temps que va dels 
18 als 23 anys de la seva vida, podem 
comprendre que es troba en el cami de 
fa seva IdentifIcaCIó, d'una presa de 
conSCIènCia que l'atansa als seus 0(1 -

gens paterns. 
·Em sento braSiler _ens con fessa . 

com no pod ia esser d'altra manera, tan-



matelx-, peró m'ha agradat trobar les 
meves arrels a partIr del meu 8VI, i aIXa 
ha let que em senti més Identificat amb 
un passat tradICIonal, Per les meves 
dues VIsItes m'adono que he estat a 
Catalunya peró no pas a Espanya, Es
tIC admirat del grau de cultura del pais. 
Comparant-lo amb el del Brasil i els 
seus '50 mIlIons d'habltants, veig que 
aquest no té el nombre de musics o 
lIterats Que té Catalunya . .. 

·En '975 valg cone/xer la nova can
ço catalana I valg quedar entusiasmat 
per (8 seva qualttat I pel Que significa
ven Recordo amb emocIó "L'estaca
de L1U1s Llach, A casa tmc alguns dISCS 
de la nova cançó. -

Heus aci Jaume Sunyé Neta, un X I

COl que s'està trobant a si mateIx en el 

I nel del temps que ens l'acosta FI ' 
nalment es lliurava obertament I es re · 
concIliava .. de la freda ¡ indiferent aco
ll ida que valg tenIr en la meva ult ima 
vlslta- , segons les seves paraules, 

A continuaCIÓ un recull de les seves 
partides a Malta d'on ana a jugar a Has· 
IIng5 pel Torneig nadalenc. 

I amb ganes de Jugar a Barcelona 
lany que ve 
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JORDI PUIG 

GAMARRA (Paragua,) 
~UNVE (Brasil) 

Defensa indla de dama 

o 32 / b 

1 d4 C16. 2 e4 06. 3 CI3 b6. 4 Ce3 
Ab)·. 5 Ag5 Ae7. 6 e3 06. 7 Ad3 Cbd7. 
8 0·0 0· 1i. 9 b4 eS. la a3 Tc8. 11 .cl 
Te8. 12 e4 e x d4. 13 C X d4 CeS . 14 
De2 a6. 15 13 Oe7, 16 Cbl CIO I, 17 
A x e7 T x e7. 18 Cd2 b5 . 19 e X b5 
Db~, 20 T X e8 + A X c8. 21 Oe3 C x d3. 
22 Ce4 0.7. 23 b6 C X b6. 24 Ce6 
C X c4. 25 O x a7 T X a7. 26 l,; X a7 Ad7. 
27 ldl Cdb2. 28 Tel RIa . 29 a4 A X a4 . 

o - 1 
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SUNVE (Brasil) 
G. GARCIA (Colòmbia) 

Obertura Rell 

1 g3 d5 . 2 Ag2 e5. 3 d3 C16. 4 CI3 
Ce6. 5 O-O Ae7. 6 e3 0·0. 7 Cbd2 e4. 
8 Cel Te8. 9 d X e4 d X e4. 10 Cc2 
A15. 11 Ce3 Ag6. 12 0.4 Ae5. 13 Cb3 
AbS. 14 Ad 2 CeS. 15 Tadl DeS. 16 
Cd4 .6. 17 Ael e5. 18 Cde2 A.7. 19 
Td6 Ab8. 20 Td2 b5. 21 003 T.7. 22 
e4 Oe6 . 23 b3 Cld7. 24 14 e X 13. 25 
e x 13 Cd3. 26 14 Oe8. 27 15 b4. 28 
f X g6 b x a3 . 29 g X f7 + Rh8. 30 f X e8 
= 0 + O X e8. 31 T x d3 C16 . 32 Tldl 
Acï . 33 A Xa3 Oe7. 34 Cd4 Ab6 . 35 
Ce6 0e6. 36 C X a7 hS . 37 Ce6 h4 . 38 
CdS A x d8 . 39 T x d8 + Rh7. 40 A X eS 
h X 03. 

1 - O 
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SUNYE (Brasil) 
BOUAZIZ (Tunlsi.) 

Obertura anglesa 

1 e4 C16. 2 CI3 g6. 3 03 Ag7. 4 Ag2 
0·0. 5 Ce3 d6. 6 O-O Ce6. 7 d3 06. 8 
Ad2 Tb8. 9 Tel Ad7. 10 Cd5 06. 11 
C x 16 + A Xf6 . 12 b4 b5. 13.3 b Xe4. 
14 T X e4 d5 , 15 Te5 Ae7. 16 Te2 Ca7. 
17 Del Tb7. 18 AI4 Ad6. 19 A X d6 
e X d6. 20 Oh6 016. 21 e4 A.4. 22 Td2 
d X e4. 23 d X e4 Td7. 24 Oe3 Od8. 25 
h4 Ce8. 26 Tel Cb6. 27 All T07. 28 
Oh6 Oe7. 29 Ah3 16. 30 Oe3 Te8. 31 
T x e8 + C xe8. 32 Cd4 Ad7. 33 Te2 
Oe8. 34 Ob3 R17. 35 A X o6 + A X e6. 
36 C X o6 O x e6. 37 O x o6 + R X e6. 
38 T X e8 a5 . 39 b5 .4. 40 Te4 Re5 . 
41 Rll Tb7. 42 Tb4 d5. 43 e X d5 
R X d5. 44 R02 Tb6. 45 Rd3 h5. 46 Re3 
g5. 47 Td4+ Re5. 48 Re4 04. 49 Tl4 
15. 50 Re5 . 

1 - O 
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SUNVE (Brasil) 
OELANEV (I rlanda) 

Obertura anglesa 

R 34 / a 

1 e4 e5. 2 Ce3 C16. 3 g3 Ab4. 4 Ag2 
O-O. 5 d3 e6. 6 Ob3 C.6. 7 .3 A05 . 8 
Oe2 A Xe3+_ 9 D X e3 Te8. 10 b4 d5 . 
11 e4 d x e4, 12 d X e4 Od4. 13 Ab2 
O x e3+ . 14 A X e3 Ao6. 15 e5 T.d8. 
16 13 Ae4. 17 Tel Ab3. 18 Ch3 Ce7. 
19 All Cb5. 20 A X b5 e X b5. 21 CI2 
Cd7. 22 Cg4 16. 23 Ce3 b6. 24 e6 C18. 
25 Ab2 Te8. 26 Te3 A.2. 27 O-O Ted8. 
28 T'1 Ao6. 29 a4 b x .4. 30 T X .4 
Td2. 31 Ael Ta2. 32 T X a2 A X a2 . 33 
b5 Ao6. 34 T a3. 

1 - O 
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BUKHARI (Jordània) 
SUNVE (Brasil) 

Defensa sici liana 

1 e4 e5. 2 CI3 d6. 3 d4 e X d4 . 4 C X d4 
C16. 5 Ce3 06. 6 Ae2 e5. 7 Cb3 Ae7. 
8 Ae3 Ao6. 9 13 Cbd7. 10 Cd5 C X d5 . 
11 e x d5 . A15 . 12 0-0 O-O. 13 e4 Ag8 
14 Od2 .5. 15 a4 h6. 16 Rhl Ag5. 17 
A X 05 D X g5. 18 O X 05 h X 05. 19 Tlel 
b6. 20 Te3 CCS. 21 C X e5 b X e5. 22 
Ad3 15. 23 g4 T.b8. 24 b3 Rh7 . 2~ 
AX I5 A XI5. 26 o X I5 T x 15. 27 Tel 
Tl4. 28 T04 R06. 29 Rg2 T X e4. 3r 
' X e4 Tl8. 31 h3 Tl4. 32 Te3 Rh5. 33 
Rg3 g4. 34 h x g4 + T x g4 +. 35 Rh2 
g5, 36 Tel Tl4. 37 R03 g4 . 38 Te3 Rg5. 
39 Rg2 Rh4 . 40 b4 e X b4. 41 e5 d X e5 
42 d6 e4. 43 Tel e3. 

0 · 1 

N.-' 291 R 47 / c 

SUNVt - HANOOKO 

Obertura anglesa 

1 e4 eS, 2 Ce3 C16. 3 ~3 Ce6. 4 AC'f2 
g6 . 5 e3 Ag7. 6 Cge2 O-O. 7 O O d6 . 8 
h3 Ad7. 9 d4 e x d4 . 10 e X d4 De8. 11 
Rh2 eS. 12 d x eS d X eS . 13 AgS AfS . 
14 Tel h6 . 15 Ae3 Rh7. 16 Cd5 Td8. 
17 Ob3 Td7. 18 g4 Ao6. 19 14 Cd4. 20 
A X d4 e x d4 . 21 C x f6 + A x 16. 22 15 
AeS + . 23 Rh1 d3. 24 f x e6 d x e2. 25 
e x d7 e x f1=O . 26 T xll O x d7 . 27 
O x b7 O x b7. 28 A x b7 Tl8. 29 b4 
Rg7. 30 Ad5 16. 31 TI3 Td8. 32 T.3 
Td7. 33 T.6 R18. 34 Rg2 Re7. 35 RI3 
Rd8 . 36 .3 Te7. 37 Ae4 Tg7. 38 e5 
Rc8 . 39 Re3 hS. 40 g x hS g x hS . 41 
AI5 + Rb7 . 42 b5 Te7. 43 e6 + Rb8 . 
44 Ad7 15. 45 04 Ah2. 46 .5 h4 . 47 
RI3 Ag1. 48 b6 . 

1 - O 
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11 TORNEIG OBERT INTERNACIONAL 
D'ALMERIA del 18 al 27 d'agost de 1980 

ESLON i CASTRO GUANYADORS 

Aquest torne ig fou organitzat 
per la A. D. Capabla nca, d'Al 
meria . 

Reuni una bona colla de bons 
jugadors, entre ells dos GM I 

quatre MI, aixi com d'al tres des-

CiU NO M Tl!ul "'ul FEDERACIÓ 

ESlON 

' '''SIRO 

r 
I • Y, 

V, 

TOTAL , . '0 Punts Sucllol. 

'I, v, 
o ROOR,GUEZ GM 2H~ Pero I H I 'I, v, 7'h 54 

J l FERNANDEZ MF lliO e ... ,,,, .. ,,. • 1 YI Y, o 1f2 'h 

MEDINA tol_ n10 cal~I;"'~ u I 1 l '¡' o 1 , • Y, 1f, 'h 

OURAO 

BELLON GM 1 ~ .I(l CNIoI!d .. .. 
I LA ROU. nXl EUA, o 
9 SANZ 8ASTOS 

10 LILLO FERRER 

" BALLESTER 

,2 GIL 

'I, ,,,o 
t- nllO CMlal.,,\a .. .. 

Il BLANca 

,( GOMEZ POLO 

,,"" 

~ 
2UD I Swec,a 

t 

o 

v, 
V, 

o 

,/, 

y, 

o 
o 

o 

o 

v, 
o 

o 6'12 'i.l!>Q 

y, O 611l ,'>2 ,o 

y, 6'11 48~ 

y, o 6'12 '::2 

1fl ~ 'h 11: o 6 5350 

% '/] o 6 5250 

1/, 11, ' 06 52 

'/t '11 '¡' o 6 51 

,S ROJAS NICDlAS o 
O 

v, 
V, 
O 

O 

,/, o 'h Y, sj 4950 

li LOPEZ MATEO v, 
O 

O 

v, ,/, O 6 4 7 

11 1 CA MPOY o O l ' 
Ii LllLD SOLER v, O 1f, 

6 

6 

1'1 aARRAaE -

l'' "' .. o 1ft V2 D 

1/2 V, O 1ft '12 
Mad"d 

21 MARTA MENDOZA 

Alav ... 

- ï Ca'a(an~ OOI/I Y' 

22.0 al 28_0 amb 5 punts i mig 

O 

CAÑABATE (Almeria), E.SFIN (Almeria), FLORES (Alme
ria) , FRIAS (Almeria), FAREJA (Almeria), RIETVELD (Ho
landa), SALADEN (Catalana). 

29.0 al 32.0 amb 5 punts 
BRITO DE MOURA (Portugal), CANTON (Almeria), DE 
SOUSA (Portugal), GARCIA DEL PINO (Jaen) . 

33.0 al 44.0 amb 4 punts i mig 
ALONSO (Almeria), ALVAREZ (Almeria), BAÑULS (Valen 
ciana), BARCELO (Almer ia), BORJA (Almeria), CARRION 
(Mel illa) , DIAZ BENITEZ (Valenciana), MARTINEZ PLAZA 
(Almeria), ORTIZ (Granadina) , SANCHEZ GARZON (Jaen) , 
SOLER (Valenciana), VALVERDE (Almeria) . 

Fins 56 Jugadors classificats . 
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,'s 
"50 

"50 

" 
39 

tacats jugadors, tant espanyols 
com estrangers. 

Fins a la 7.° ronda el torneig 
era dominat per Eslon, però a la 
ronda següent va perdre amb 
Castro i aquest passà al primer 
lloc. De tota manera no sabé 
conservar-lo, perquè va en tau
lar amb La Rota tot seguit, i 
com que Eslon guanyà Bellòn, 
quedaren aparellats . 

A l 'última ronda tots els cap· 
davanters van aconseguir gua
nyar, i això féu que es mantin· 
guessin les primeres posicions, 
mentre pujaven els vencedors . 

La part icipació catalana fou 
bastant nombrosa i, en general , 
el torneig tingué una bona ins· 
cripció, que s'escau en compe· 
tència amb el de Berga, que es 
ce lebra per les mateixes dates, 
Com que està més ben dotat de 
premis, els jugadors se n'hi van 
tot i la calor de l'època, que no 
es nota a la zona muntanyosa 
catalana. 

A més dels esmentats , i pre
cisament per la bona actuació 
d'Eslon i Castro , quedaren des· 
plaçats altres jugadors com 
Orestes Rodriguez, que queda 
a un punt de distancia d'aquells; 
J. L. Fernandez, Medina I Du· 
rao, a mig punt d'aquests dar
rers ; i a mig punt dels anterio rs 
Bellón, La Rota i els catalans 
Sanz Bastos i Ullo Ferrer, 
aquests dos jugadors modestos 
però que tingueren con encert 
aqui ajudats d'un clement sor· 
teig. 

A des tacar també la bona 
col.locació de la jugadora ca · 
nària Marta Mendoza, avui dia 
adscrita a la Federaciò Catala· 
na. 



P.sa - Durao Medina · Diaz 

Ochoa . Collado Durao - Gurrera 

Jugadors que no ambava a l'a 
valuació dels 2.Caa punts. Des
prés va perdre gas 1 es veIé 
amplament superat. Collada va 
estar molt fluix 1 no en va treure 
partit . Va començar malament 1 

aviat es desmoralItzà. Gurrera. 
no tenia entitat per a prendre
hi part i aixi es demostra amb 
els seus resultats . 

De 1 ca partIdes l'eqU1p '"ter
nacional en va guanyar 35, n'en 
taula 53 i en perdé 12. 

Les victòries de l'equip inter
nacional les obt'"9Ué 21 amo les 
blanques i 14 amb les negres 
El Vulca n'obt'"9ué 9 amb blan
ques i tres amb negres. 

La partida més llarga fou la 
Ochoa-Nleto, que acabà en tau
les després de 77 jugades. La 
més llarga de les victòries amb 
blanques fou la Pisa-Castro, amb 
72, i la més curta Medina-Pare
ra, amb 12. Respectivament amb 
negres foren la Collado-Martin , 
amb 49 jugades, i la Parera-Mar
tin, amb 16. 

En conjunt una bona oportu 
nitat força ben aprofitada pels 
Juqadors promesa del C. E. Vul 
ca . I a esperar la seç¡ona edició 
per anar ,"traduint lugadors en 
l'àmbit internacional , ún ica for
:TIa que puguin tenir una conSI
deració de gran abast . 

JORDI PUIG 
CLASSIFICACIÓ RESUMIDA 

Equip internacional 

Nom Titol Punts 

MAROVIC GM 8 
SANZ MI 8 
MEDINA MI 7112 
MARTIN MN 6Y2 
BELLON GM 6 
O. RODRIGUEZ GM 5Y2 
ZICHICHI MI 5Y2 
OCHOA 5 
DURAO MI 5 
CASTRO GM 4Y2 

assolir el resultat desitjat, men
tre Vehi va fer curt respecte 
del que es podia esperar d'ell. 
El jovenet Diaz va tenir una bona 
actuació, si bé la seva escassa 
experiència i en una competició 
dura com aquesta, no tan sols 
per la mena d'adversaris sinó 
també per jugar-se seguida sen-

C. E. Vulcà 

% Nom Punts % 

85 NIETO 6 60 
80 PISA 6 60 
75 MOYANO 5Y2 55 
65 AYZA 5 50 
60 PUJOL 4'12 45 
55 VEHI 3Y2 35 
55 DIAZ 3 30 
50 PARERA 2Y2 25 
50 COLLA DO 2 20 
45 GURRERA Y2 5 

se descansos, el va perjudicar 
pel cansament que li significava 
i se li va escapa algun punt que 
mereixia guanyar. Cal destacar 
les seves partides amb Zichich i. 
Bellon i Martin . 

Parera va començar molt bé 
amb tres tau les que varen ésser 
una bona sorpresa. car era dels 

N .... 308 R 43/ b 

MAROVtC - VEHI 

Obertura anglesa 

1 e4 e5. 2 CI3 Ct6. 3 Cc3 b6. 4 d4 
c X d4, 5 C x d4 Ab7, 6 f3 e6. (Interes
sant és 6 ... g6.) 7 e4 d6_ 8 Ae2 Ae7. 
9 Ae3 a6. 10 0-0 O-O. (Aquesta és la 
posició bàsica de l'esquema: el blanc 
té el domini central i més espai; el 
negre té un joc restring it que només 
podrà superar si aconsegueix real it
zar les ruptures ... bS 6 ... dS. ) 11 
Tell.. . (Una partida Marovlc-RaJkovic , 
lugoslàvia-79, va seguir 11 Dd2 Cbd7 
12 Tldl Dc7. 13 Tacl TIeS. 14 At2 
TacS. 15 94 DbS. 16 CC2 h6. 17 h4 ?O 
d5! 18 c x d5 exd5. 19 exdS AcS! 
20 Cd4 bS amb clar avantatge negre 
Jo, evidentment, coneixia aquesta par
tida, per això vaig entrar en aquesta 
variant. Veurem. ara, com en Maro 
vic millora el joc del blanc.) 11 
Cbd7. 12 All Dc7. 13 Tel TIeS. 14 
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Af2 Af8. 15 b41.. (En acabar la par· 
tida en .Marovic em va dir que després 
d'una derrota que havia sofert a Iu· 
goslàvia havia anali tzat aquesta pOSI 
ció i havia arribat a la conclusió que 
el blanc no ha d'atacar en el flanc de 
rei, sinó imposar poc a poc el seu 
domini en el flanc de dama, Així s'e
vita tot cont rajoc negre, ja que la tren
cada ... d5 no és bona si el blanc no 
té debilitats en el f lanc de reL) 15 ". 
TaeB. (No val 15 ... d5 . 16 ex d5 A X b4. 
17 d x e6 A x e3. 18 exd7 CXd7. 19 
Ce2.) 16 03 Db8. 17 Cb3! g6. (A 17 
CeS segueix 18 Ca4!) 18 Dd2!. (Evi
lant que l'alfil jugui per h6) 18 .. Ae6, 
19 Tedl Ted8?1 (Mi llor 19 .. Ted8 se· 
gons Marovic, ) 20 Tb11 Dc7. 

21 Tdcll ... (El blanc amb Jugades sen
zilles ha aconseguit la posició ideal. 
amb les torres a bl i C1, i els alfils a 
f2 i 11 apuntant cap al flanc de dama, 
La continuació és l'avanç a4-a5, El ne
gre mentrestant ha anat movent les pe· 
ces sense cap' idea, ja que no hi ha 
hagut mai cap possibilitat de trencada.) 
21 . Aa8. 22 041 Db8 . 23 a5 d5? 
(Desesperació. ja que et negre no està 
en condicions de fer aquesta jugada 
Era obligat 23.. b X aS , 24 C x aS amb 
gran avantatge blanc, però sense de· 
cisió immediata,) 24 c X d5 A x b4. 25 
d x e6 .. (En els càlculs an teriors no 
vaig veure que ara no val 25 T Xe6 
per 26 Cd4 guanyant.) 25 f x e6. 26 
a X b6 e x b6. 27 Da2 (Amb avan
tatge decisiu . Ja que no es pot evitar 
la pèrdua del peó "a" . També 27 De3 
guanyava fàcilment.) 27 .. Tc8. 28 
CaSI T X c3, 29 T x e3 A X c3. 30 T X b& 
DeS , 31 Cc4. 

1 . O 

I vaig abandonar perquè després 
de 32 D X a6 el domini blanc és ac la· 
parador. 

Aquesta partida demostra Que és 
pràcticament un suicidi repetir contra 
un gran mestre professional dels es
cacs una variant amb la qual hagi 
perdut, perquè o no la torna a Jugar 
o bé ha trobat la forma de millorar el 
seu JOc en la variant 

VICTOR VEHI 

N." 309 E 66 / a 

DIAZ - ZICHICHI 

Defensa sici liana 

1 e4 eS, 2 Ct3 e6. 3 d4 e X d4. 4 
C X d4 Ce6, 5 Ae3 ... (Una continuació 
més popular és S CbS d6. 6 c4 ... Ja 
que 5 c4 .. d irectament no dóna difi· 
cultats al negre després de 5 .. Cf6. 
6 Ce3 Ab4 .) 5.. C16. 6 Ad3 ... (Si 6 
Cc3 Ab4 amb bon joc, perquè si 7 
Ad3 d5 i les negres igualen.) 6 .. dS. 
(Aprofitant l'ordre no gaire exacte de 
les jugades blanques per a realitza r 
aquest avanç alliberador; amb 6 ... Dc7. 
7 Cc3 a6 s'arribaria a posicions nor
mals.) 7 C x c6 b x c6. 8 Cd2 .. (Aques
ta posiCIÓ estaria millor amb l'alfil 
blanc de c 1 per tal de jcgar c4 i b3-
Ab2 com en més d'una partida del 
matx Spaski-Petrossian de 1969. ) 8 .. 
Ae7_ (Possib lement sigui millor 8. 
eS.) 9 O-O 0·0. 10 t4 .. ( Ara les blan
ques tenen l'amenaça 10.. eS seguit 
de Dh5 i Tf3-h3. ) 10.. eS . 11 15 . 
(Si 11 f x eS Cg4 no serveix ni 12 
AI4 Db6 ni 12 Ad4 eS.) 11 . Ab7 
(L'alfjl no hi té gaire a fer aquí. però 
el p la 11. .. Cd7 per 12.. Ac5 per 
met al blanc iniciar un fort atac amb 
12 Dh5 ... ) 12 c4 OaS. (Tancar el 
centre no és bo. perquè si 12 . d4 
13 Af2 . amb l'amenaça d'mic iar un 
assalt de peons amb 14 g4 ... ) 13 Ahl . 
(Les negres han de prendre mesures 
contra g4-g5, la jugada de la partida 
va dirigida contra 13 .. , Ac5 que ara 
ja no serveix per 14 Cb3.,, ) 13." Tfd8, 
14 De2 Td7. 15 Cb3 ... (La Jugada 
agressiva 15 g4 ., permet 15 " d X e4! 
amb la decisiva amenaça de T x d3 
que no té defensa.) 15 .. Oa4. (Dub
tosa, Era millor 15., Oda ja que 16 

CcS A xc5. 17 A X cS d X e4. 18 A xe4 
Td8. 19 DI3 C x e4 . 20 D x e4 161 no 
ofereix gran cosa a les blanques, Ara 
les negres sacrifiquen la qualitat 
pensant que un peó i la parella d 'al 
fils serà bona compensació.) 16 e X d5 
e X d5. 17 AbS D X e4. 18 Cd2 .. (Im
portant Jugada intermèdia, ia que SI 
Juga directamente 1a A X d7 d4! seria 
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mol t fort.) 18 .. Db4. 19 A x d7 C x d7. 
20 Tac1 Dd6. (Evita Tc7 i amenaça 
Aa6, les negres tenen acl una bona 
compensacIÓ per la qualita!.) 21 Tfdl 
d4 . 22 AI2 Ct6? (Aquí era molt millor 
22 .. Ag5 amb dues amenaces 23 .. 
Dd5 o 23 . d3. Després d'aquesta ju
gada les negres disposen de 14 mi
nuts per les properes 18 Jugades, 
mentre que les blanques en tenen 30.) 
23 Ag3 . (Amb aixó les negres no 
poden defensar el peó.) 23 , d3. (Sl 
23 .. Cd7. 24 Cc4... guanya igual
ment el peó .) 24 O X eS O X eS , 25 
A X eS Cg4. 26 Ad4 .. (Evi ta les dues 
amenaces Cf2 i Ce3,) 26 .. AgS, 27 
Tc7 Ae3. (A qualsevol Jugada de l'al 
fil de dama segueix 28 Ct3 .. i les 
blanques consoliden la posició. ) 28 
A x e3 A x g2+ , (El temps: per la JU 
gada 40 les negres només tenen 3 
minuts i les blanques 20, Si 28 
Cxe3. 29 Te l A Xg2+ . 30 Rg l Ce2 
31 T X c2 d x c2. 32 R x g2 Td8. 33 
Cb3 ... i Jes blanques queden amb una 
peça d'avantatge.) 29 Ag1 C X e3. 30 
Te1 , ( ~s in teressant també 30 Tdcl 
j l'amenaça de mat força a 30 h6 .. 
Després d 'això 31 Af2 .. guanya ma· 
teria l ) 30." Ce2, 31 Tee71. , (Amb 
31 T X c2 .. es guanyava material però 
la Jugada de la partida també és Ior
ta I ambdós cos tats tenen destrets de 
temps. Tol ¡ alx! les blanques veuen 
una bonica maniobra.) 31 Ad5, (No 
n'hi ha d'altra. ) 32 Ted7 . (Guanya 
material perquè l'aUlI no lé ni una 
sola casella segura . ) 32 . A X a2. 33 
T X a7!. . (I l'amenaca de mat a la 
primera fila és decisiva. Si en comp 
tes de 32 .. A X a2 lugava 32 Cb4 
33 a3 Ca6 , 34 T x a7 amb les md' 
!elxes amenaces) 

1 - O 

ANG El MARTIN 

N,O 310 E 12/ a 

MOYANO - CASTRO 

Gambit Letó 

1 CI3 IS , 2 e4 .. (Un interessant gam· 
bit que evi ta que el negre passI a po· 
slcions normals de Ja defensa holan· 
desa,) 2 .. e5?1 (Després d'aquesta 
Jugada la POSICiÓ és, per Inversió de 
Jugades. un gambit letó 1 e4 p.5 , 2 
Cf3 fS con siderat com a bastan t dub· 
tós per la teoria, el mIliar deu ser 2 .. 
f x e4 . 3 Cg5 .. i ara la ràpida devo· 
lució del material amb 3 eS. 4 d31 
e3!) 3 Ac4 ... (Keres va demostrar 
que aquesta jugada, després de mol 
tes complicacions, dóna al blanc un 
gran avantatge; però el mal del gam
bit letó és que les alt res continuaCions 
3 e X f5 e4 . 4 CeS ... o 3 C X e5 Df6 
4 d4 .. o 3 Cxe5 D16. 4 Cc4 tam
bé donen avantatge al blanc, encara 



que de manera més senzilla. ) 3 
I X e4. (Una Jugada espectacular és 
aquf 3 b5 -contra tota la lògica 
dels escacs- i si 4 A X h5 f X e4. 5 
e x eS DgS les negres aconsegueixen 
avantatge: però SI les blanques res· 
ponen senzillament 4 Ab1. les ne
gres ~'en fron ten amb els mateixos pro. 
blemes que en la variant principal.) 
4 e x eS 0 "5 (Massa arriscat. les ne
gres encara poden intentar de justi
ficar la seva estratègia amb 4 dS 
però també les blanques tenen avan
lalge després de 5 DhS g6. 6 C X g6 
CIS. 7 DeS -t Ae7. 8 AbS + .... de lola 
manera crec que aquesta és rúnica 
vanant jugable del gambit letó) 5 d4 
(Forcada, lògica I a més a més bo
na) 5 .. O x g2. 6 OhS + g6. (Na lu· 
ralment si 6 Ad8 o 6 .. Re7 les 
blanques Juguen 7 DgS . I després 
del canvI de dames guanya qualltal! 
vaman t amb C'7.) 7 Af7 + Rd8. 

8 A x 061.. . (Tot això la està analitzat 
en els llibres I les negres no tenen 
solució. ) 8 O x hl +. 9 Re2 e6. (Do 
nant una escar;alòria al rei Keres va 
anah1zar també 9 .. O x ci . 10 CI7 + 
Re8 11 C x h8+ h X g6. 12 D x g6 + 
Rd8. 13 C17+ Re7 . 14 Ce3 D X e2 +. 
IS Rel d6 16 CdS+ Rd7. 17 D x g8 
D X b2. 18 Tdl avaluant la posicIó 
com a favorable al blanc.) 10 Ce3 
Dg2. (Perd de manera forçada: aquí 
el millor és 10 . C16. 11 AgS O x al. 
12 A X I6+ Rc7 13 CI7 Ab4! i el JOC 
no està clar, però amb 14 DM! les 
blanques mantenen un avantatge apre
clable) 11 AgS + Re7. (A 11. Ae7. 
12 A x e4 guanyant, Ja que 12 . 
O x g5 no serveix per 13 Cf7 .. ) 12 
A x e4 ... (Ja es pot baixar el teló . ) 
12 Cffi . 13 A x 16 Og8. 14 C17 . 
I Amenaçant també Ad8 mat) 14 
Rb6 . 15 Ad8 + Ra6. 16 Oa5 # 
(Aquesta parllda no afegeix res de 
nou a ravaluació general de la va· 
(Ia"t Les blanques no han necessitat 
llUitar per guanyar I les negres no han 
pogut trobar res d'on no n 'hi ha) . 

1 • O 

ANGEL MARTIN 

N.O 311 E 82 / a 

DURAO - NIETO 

Defensa siciliana 

1 e4 e5. 2 CI3 d6. 3 cj4 e X d4. 4 
C X d4 C16. 5 Ce3 g6. 6 14 ... (Aques· 
ta Jugada anava, en un prinCipi, as
sociada al parany 6... Ag7? 7 eS! 
d xeS. S I x eS Cg4. 9 AbS + RIS. 10 
Ce6 +.. etc., però les darreres anà· 
lisis demostraren que 6 ... Ag7! és jU
gable per exemple 7 eS d x eS -tam
bé és possible 7 ... ChS- S I x eS Cld7! 
9 e6 CeS! 10 AbS + Cbe6. 11 e X 17+ 
R X I7. 120-0+ A16. 13 C x c6 b x e6. 
14 D X d8 T x d8. 15 Aa4 Rg7 . ) 6 .. 
Ce6, (Però sens dubte aquesta Juga
da també és bona i durant molt de 
temps ha estat considerada la miUor. ) 
7 Ae3 ... (Probablement la millor pas
sant a una variant molt coneguda del 
dragó; però 7 AbS ... i 7 C x c6 ... se
gUit de 8 eS ... són continuaclo.ls pro
metedores.) 7.. Ag7. 8 Ae2 O-O. 9 
Cb3 .. (Una línia molt complicada és 
9 0·0 Db6. 10 eS... on les blanques 
tenen una certa compensac ió pel peó 
sacrifica!.) 9.. Ae6. (Probablement 
és més segura 9 ... aS. 10 a4 que 
elimina el perill d ' un possible enroc 
llarg del blanc.) 10 O-O.. (Rutinari : 
l'atac Rabinovitx 10 g4 .. posa el 
negre davant de problemes més di· 
HClls, tal com es pot veure en una 
partida Fischer-Reshevsky, Ne...., York 
1961) 10 . CaS. (Idea de Maroczy; 
els clàSSICS coneixien molt bé aques· 
ta vanant. Tartakower va descobrir un 
altre pla interessant: 10.. OcS que 
eVita IS, controla c4 i prepara Td8 I 
dS .) 11 15 Ae4. 12 C X aS ... (El més 
conegut : una idea in teressant encara 
que no sigui nova és 12 g4 Tc8!) 
12 . A x 02. 13 D X 02 ... (13 Cxb7 
A X d1. 14 CXd8 A Xe2. 15 Ce6 Tle8 
no dóna res al blanc.) 13 ... O x aS. 
14 Ad4 . (Una jugada insipida enca· 
ra que no dolenta. Interessant és 14 
g4!? . -atac Estocolm, anomenat aixi 
perquè es va popularitzar en la Dlim· 
plada d'Estocolm l'any 1937!- tal 
com s'ha demostrat després de llargs 
anys d'anàlisi les negres tan sols te
nen una defensa satisfactòria contra 
14 g4 .. que comença amb 14 Tac8! 
suggerida per Simagin amb la Idea de 

T x e3 ) 

(Veure diagrama següent) 

14.. Tac8. (El més sen· 
zlll és 14 . Cd7. 15 A X g7 R x g7 1E 
CdS eS! 17 t x e6 I X e6. 18 Cf44 Tf6 
amb bon JOC . Quant a 17 16 + Rhe 
sembla que és perillosa només per al 

•• 

sa precipitat : és Interessant 16 Rhl 
com es va jugar en una partida 8er· 
tok-Millc. Iugoslàvia 1953, que va con· 
tinuar amb 16 .. a6. 17 a3 Oc4. 18 
Of3 e6? 19 Dh3.. i les blanques van 
obtenir un lort atac. De tota manera 
aquesta partida no és molt convln' 
cent. Per exemple: és totalment clar 
que 17 ... O x b2 no serveix? Tant 16 
CdS T xc2 com 18 Tbl O xa3 no són 
c 'ares, però 18 Tl3 .. sembla que fun· 
clona bé. Per altra part en comptes 
de 16 ... a6 mereix consideracIó 16 .. 
Dc4 . 17 Df3 bS. Una altra possibllital 
és 16 g4 ... però 16 ... De4. 17 Td3 
Cd7. 18 A X g7 R X g7 i les negres 
estan bé.) 16 ... d X eS. 17 O X eS .. 
(Si 17 A x eS O X b2. 18 CdS T x e2 
encara que 17... Cg4 seria també in· 
teressant) 17 ... Tfd8, (Tampoc era 
dolenl 17 .. Chl .) 18 I X g6 h x g6. 
(Les negres ja estan millor; s'ame
naça amb 19 ... ChS.) 19 AeS .. (Si 
19 014 Te4. 20 a3 Td xd4. 21 T x d4 
OcS amb l'amenaça ... eS.) 19 .. 
D X b2. 20 T X d8 + T X d8. 21 Oe7 
(Sl 21 D X e7? Te8 guanYa el cavall . 
i si 21 A xe7 CdS. 22 DgS C x e7. 23 
D X e7 Db6 . 24 Rhl A xe3. 25 D X I7 + 
Rhe i les negres queden amb una 
peça d'avantatge.) 21 ... Td7, (21 
Td2. 22 DeS + Rh7 . 23 Dh3 + . no 
és clar. ) 22 De8 + Rh7. 23 A Xa7. 
(23 T x l6 D x e3. 24 Tl3 Tdl + ! però 
no 24 . Ad4 + 25 A x dS!. . ¡ les blan
ques salven la seva dama per l'ame
naça Th3.) 23 .. O x c2. (La següent 
fase de la partida es va jugar dintre 
de greus destrets de temps, però l'a· 
vantatge de les negres ia és clar . ) 
24 T x f6 A x '6. (També era bo 24 .. 
Tdl + . 2STf1 D x e3 26 D xe3 T x ll + 
27 R X fl A X c3 amb un final guanya· 
dor. ) 25 O x d7 O x e3, 26 O x b7? 
(Passant per alt el mat en el destret 
de temps. De totes maneres després 
de 26 OdI Da3 guanya el peó a2 I 

les negres no tenen problemes.) 26 
Del . :fr 

o . 1 

blanc. ) 15 Tadl Db4. 16 05 . (Mas· ANGEL MARTIN 
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VIII TORNEIG OBERT INTERNACIONAL 
«CIUTAT DE MANRESA» 
Manresa (Bages), 4 a 13 setembre 1980 

.JORDI AYZA, DEL VULCÀ, 
CÓMODE GUANYADOR 
Àngel Martín , del mateix club, en segon lloc 
junt amb Gil Reguera 

va ésser amb el 10C % 
puntuació. Fou frenat a 

de la 
la pe-

nultima ronda pel Jove Sabadell 
I s'hagué d'acontentar amb el 
segon lloc ccmpartit. De tota 
manera és Jugador que donà , -, 

prestigi I categoria a la com pe-
tició. 

L'ex campió de Castella i re-
SI dent actualment a Girona, Gil 
Reguera , va eVidenciar bon JOc, 
però va perdre dues partides 

Si d'alguna manera s'ha de, 
qualificar aquesta vuitena edi
ció s'hauria de donar un excel
lent en combativitat. De les 245 
partides disputades només 60 
acabaren en taules, i d'elles 54 
després de dura lluita. Les par
tides ajornades per al segon 
control foren 28, i una d'elles, 
la Garriga-Riedveld, amb més de 
12 hores de durada, que a punt 
estigué de batre el rècord de la 
Bordell-Cordovil , de 1974, que 
va durar 12 hores i 45 minuts. 

c, .. , \ 
' O M CLue " TO'..,l 0:=:' 

La manca de diferents figu
res de categoria internacional 
habi tuals en aquest torneig fou 
un alicient per a un nodrit grup 
de forts Jugadors que va lluitar 
aferrissadament per aconseguir 
els millors llocs de la classifica
ció . 

Els favorits Angel Martín, La 
Rota, Ayza i Gil Reguera van te
nir feina per a contenir l'impuls 
dels seus contrincants, els quals 
no es deixaven Impressionar per 
la categoria de l'adversari. 

Jordi Ayza va tenir una es
plèndida actuació car va procu
ra r obtenir el màxim rendiment 
de les seves partides, forçant. 
SI calia, totes les possibilitats . 

A partir de la 5.0 ronda fou li
der en solitari i amb prou avan
tatge per a resistir el feble final 
que tingué i assegurar-se el 
triomf. 

A mig punt d'Ayza va quedar 
l 'ex campió espanyol i campiÓ 
ca talà Angel Martin, del que po
dia esperar-se fora el guanya
dor com fa quatre anys que ho 
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""Via y, O y, a 
MA RT,N 'h y, y, 7 t/, 

GIL 1I((¡uERA " , y, O 7'1: 
li. RO'A ... O O 

UBADELL O O y, y, 
fERIIU. . , 'h O y, 'I, 

."' .. ( NCOt • o y, o o 6'11 

SPROllE '11 y, O 'h O 6'11 
S'.IING O O '/, . 6'/, 

CClL "'~ y, 'YJ 'h ° O 6'11 

GO NE H y, O • 'h y, 6'1, 

IOTIrOl.l • 'I, o 'h o 'I, ,/o • 
VAZOUEZ >'11 o 'I. o 
PICO PUJOL O O O , , • 
CHEII'. I., L 'h · 0 O 'I, o 
fARAI "'~ " .. o o o 'h y, 1 1." o 

17e. a 25è. amb 5 punts i mig 
BERNADAS (50,50), LÓPEZ (49), RIETVELD (Holanda) (47) . 
GARRIGA (47), GARCIA (Catalònia) (47), MAYER (França) 
(45,50), GONZALEZ A. (44,50), ADSERIAS (44), JOVE 
(41,50). 

26è. a 34è_ amb 5 punts 
TUBILLA (45), LAVILLA (Catalònia) (45), VALLS (44,50) 
PIERA (43,50), A. FERNANDEZ (Catalònia) (42,5C) , MAR
COS (42), HUERTAS (39) , PUJOL (39), RUIZ (37,50). 

35è. a 40è_ amb 4 punts i mig 
CORREA (47), E. MART IN (44 ,50), OLlVERAS (44,50), TE
BAR (Catalònia) (41), SERRA (40,50), REVERTt': (36,5C) 

Fins a 53 jugadors classificats . 

1980 
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amb el manresà Botifoll i el bar
celoní Bernadas, i va esguerrar 
una millor classificació. A favor 
seu, peró , la victòria contra Ay
za, que dóna la mida de les se
ves possibilitats. 

Fabio La Rota és un MI co
lombià fincat als E.U.A. Va exhi
bir bon joc posicional i tècnica 
depurada, encara que no sem
pre segura pel que demostren 
les tres derrotes que va encai
xar, amb Armengol, Ayza i Mar
tin . 

Atenció a C èsar Sabadell. 
Aquest és un jove valor del Fo
ment Martinenc que puia com 
l'escuma. Va guanyar Sibbing, 
Correa i Martín , en partides de 
bona factura , Malbaratà bones 
posicions pels destrets de temps 
contra Armengol i Botifoll , que 
foren els seus botxins , 

Robert Ferran va cloure la 
trinca dels set punts a base d'ar
riscar-se de valent en les dues 
darreres rondes d'un comença
ment poc encertat. 

El fort jugador local Salvador 
Arm engol va deixar ben alt l'es
tendard del Catalònia _ Guanyà 
La Rot a, Ferran i Sabadell i féu 
taules amb Martín, Tingué el 
Bucholz més alt amb 56 punts 
contra 54 i mig d'Ayza i Sprotte, 
la qual cosa demostra la mena 
d'adversaris amb els quals s'en
frontà , 

Cal fer esment de la partici
pació de vailets amb condicions 
com són el local Garcia , el reu 
senc Adserias i el palafruge
Ilenc Piera, els quals estan fent 
progressos ben evidents dintre 
de la seva limitació actual. Però 
estem segurs que ben aviat els 
veurem en els rengles d'avan
çada. 

El torneig es desenvolupà en 
el marc ideal del Casino de Man
resa i fou molt concorregut, pot
ser el que més del seu historial. 

El lliurament de premis es va 
fer en el saló d'actes de l'Ajun
tament de Manresa amb la pre
sència de l'Alcalde Sr, Joan Cor
net ; Tinent d'Alcalde d'Esports, 
Sr" Ramon Majó; Sr. Joan Se
gura, President de la F,C,E,; Sr. 
Flñot, en representació de la 
Caixa d'Estalvis de Manresa , 
maxlm patrocinador del torneig ; 
I el President de l'entitat orga
nitzadora, el Catalònia Escacs 
Club, Sr, Francesc Espinalt. 

Grup de participants a les escales er accés al Casino. 

En primer terme , Ayza (blanques) contra $protte . En segon terme 
M ayer (dreta)· LaVIf/a . 

En pnmer terme , Armengol (blanques) contra Marrin 
Darrera d'aquests, Boldoll (dreta) - Ferran . 
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VII TORNEIG OBERT 
INTERNACIONAL JUVENIL 
. CIUTAT DE MANRESA. 

Conjuntament amb el torneig 
principal va tenir lloc aquesta 
ccmpetició subsidiària per a me
nors de 16 anys. S'hi reuniren 
32 parti cipants . 

El s màxims favorits foren Gi
ménez (Catalònia), Xavie r Moya
no (Vulcà), Amores (Olesa) i 
Pérez (Catalònia), els quals es 
van destacar de la resta dels 
parti cipants des del pr imer mo
ment. 

En acabar la primera sessió 
de la darrera ronda hi hêvia em-

pat entre Giménez i Moyano 
mentre romania ajornad a la par
tida Herreros-Magem, ambdós 
del Catalònia. Segons fos el seu 
resul tat es determinaria l'ordre 
de col.locacions dels al tres dos 
I , conse9üen tment, el guanyador 
del torneig . 

La part ida semblava que aca
baria en tau les, la qual cosa ha
gués donat la victòria, per Su
cho lz. al seu company de club 
Giménez. Però van estar llu itant 
abrivadament, en una lliçó d'es
portivitat, i el resultat d'aquesta 
partida va donar el triomf final 
a Moyano. 

FRANCESC LLANES 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

Campió amb 6 punts i mig (32) F. X. MOYANO (Vulcà). 
Sots-campió amb 6 punts i mig (31,50) S. GIM~NEZ (Catalònia) . 
3er, amb 6 punts AMORES (Olesa). 
4rt. a 6è, amb 5 punts i mig 

P~REZ (32,50), HERNANDEZ (28,50), HERREROS (25,50) . 
7è. a 10è. amb 5 punts 

LAO (30,50), CANAL (29,50), VEGA (26), TORN~ (25) . 

Fins 32 jugadors classificats. 

N.U 312 R 44 / 8 

CANAL - MAGEM 

Obertura anglesa 

1 e4 eS . 2 Ce3 g6. 3 e4 Ag7. 4 d3 
CCS. 5 g3 C16. 6 Ag2 0-0. 7 Cge2 d6 . 
8 O-O eS. 9 Ae3 Cd4. 10 Od2 Cg4. 11 
A X d4 e X d4. 12 CdS AeS. 13 h3 
A x dS. 14 e X dS Ch6. 15 Rh2 CIS . 16 
Ae4 Ah6. 17 14 Ce3. 18 Tgl 15. 19 AI3 
e X 14. 20 C X d4 I X g3 +. 21 Rhl Oh4. 
22 Ag2 Cg4. 23 CI3 A X d2. 
0-1 

N.O 313 R 41 /c 

BOTtFOLL - GIL REGUERA 

Obertura anglesa 

1 CI3 C16. 2 g3 b6. 3 Ag2 Ab7. 4 O-O 
eS. 5 c4 e6. 6 d3 Ae7. 7 Cc3 0-0. 8 
b3 dS. 9 e3 Cc6. 10 Ab2 Te8. 11 De2 
A18. 12 Cd2 Od7. 13 14 Toda. 14 
Tad1 d X c4. 15 C X c4 Cb4. 16 CeS 
Oe8. 17 A x b7 O X b7. 18 g4 Cbd5. 
19 g5 C x c3. 20 A X c3 CdS. 21 Aa1 
Ce7. 22 OhS CIS. 23 Cg4 oaS. 24 e4 
Cd4. 25 A x d4 T x d4 . 26 Tl3 Ted8. 
27 Th3 h6 . 28 C X h6+ g x h6 . 29 
g x h6 T X d3. 30 Td x d3 T x d3 . 31 
h7+ Rh8. 32 0e5+ Ag7. 33 Ob8 + . 
1 - O 

N.O 314 R 93/ b 

FERRAN - ARMENGOL 

Defensa Caro· Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 e X d5 c X d5. 4 
e4 C16. 5 Ce3 CeS. 6 AgS e6. 7 CI3 
Ae7. 8 Ad3 O-O. 9 O-O h6. 10 Ah4 Cb4. 
11 Ab1 d X c4. 12 CeS Cd7. 13 A X e7 
O X e7. 14 C X e4 C16. 15 013 Td8. 16 
Tdl Ce6 . 17 Ae4 C x d4 . 18 Oe3 C x e4 . 
19 O x e4. 15. 20 014 OcS. 21 Oh4 Td7. 
22 Cel b6. 23 Tac1 Ob4. 24 ' Dh5 Aa·3. 
25 DgS T.d8. 26 T X d4 T x d4 . 27 
O x eS + Rh8 . 28 C x 15 Ae8. 29 Oe7 
A X IS. 30 D x b4 T X b4, 

O - 1 

N." 315 R 93 / d 

GARRIGA - LA ROT A 

Defensa Caro Kann 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 e X d5 e X dS . 4 
c4 Cf6. 5 Cc3 e6 . 6 efl Ae7. 7 eS O-O. 
8 Ad3 b6. 9 b4 .5. 10 Ca4 Cbd7. 11 
De2 Ce4. 12 A X e4 d X e4. 13 D X e4 
Aa6. 14 Dbl a X b4. 15 O x b4 b X eS. 
16 C x eS A X eS. 17 d X eS Af6 . 18 AgS 
Od3. 

O - 1 
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N.O 316 

SOLER - HERREROS 
Defensa Benoni 

R 7. / b 

1 d4 CI6. 2 e4 eS. 3 dS e4. 4 Ag5 d6 
5 Ce3 g6. 6 ct3 Ag7. 7 e4 0·0. 8 Ad3 
06 . 9 a4 Cbd7. 10 0-0 Oe7. 11 Od2 
Te8. 12 Ce2 Tb8. 13 Ce3 C18. 14 h3 
Ad7. 15 aS bS. 16 a x b6 T X b6. 17 
Ta2 Teb8. 18 Tbl ChS . 19 Ch4 CI • . 
20 A x 14 e X 14. 21 Cdl Od8. 22 CI3 
gS. 23 Rh2 Cg6 24 Cgl g4 . 25 13 g3 +. 
26 Rhl Ad4. 27 Ce2 Oh4. 28 C x d' 
e X d4 . 29 All CeS. 30 O X d4 C X 13. 
31 g X I3 A x h3 . 32 A x h3 O X h3 +. 
33 Rg1 Dh2 +. 34 RI1 g2 +. 
O - 1 

N.O 317 E 51/ e 

LA ROTA - AYZA 

Defensa siciliana 

1 Ce3 e5. 2 e4 e6. 3 g3 Ce6. 4 Ag2 
g6. 5 d3 Ag7. 6 Ae3 d6. 7 Od2 Cd4. 
8 Cdl Ce7. 9 e3 Ce6. 10 Ah6 0-0 . 11 
h4 A x h6 . 12 O X h6 16. 13 Ce2 Tb8. 
14 Oe3 Rh8. 15 14 Tg8. 16 g4 018. 17 
CI2 Ad7. 18 95 eS. 19 Ah3 15. 20 d4 
e x d4 . 21 e X d4 Tbc8. 22 Oa3 e X 14. 
23 O x d6 13 .24 Ce3 Og7. 25 O X d7 
Tld8. 26 O x b7 C X d4 . 27 0-0·0 Tb8. 
28 De7 Ce2 +. 29 Re2 Tde8. 30 DaS 
Ce6. 31 Oa3 Cb4 +. 32 Rbl C X c3 + . 
33 b x e3 Cd3 + . 34 Re2 C x 12. 35 
e X IS Ob7. 36 I X g6 Oe4 +. 37 Rel 
Tbl + . 
0-1 

N." 318 

MARTlN - COLLADO 

Defensa siciliana 

E 71 / a 

1 e4 eS. 2 Cf3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4 
C x d4 C16. 5 Ce3 d6 . 6 Ae3 Cg4 . 7 
AbS C x e3 . 8 I X e3 Ad7. 9 A X eS 
b X e6 . 10 0· 0 e6. 11 eS Ae7 . 12 OhS 
O-O. 13 eXd6 A x d6 . 14 Tadl Ob6 
15 CI3 Oe7. 16 Ce4 Ae7. 17 CIgS h6 . 
18 T x l7 Ae8. 19 DgS. 
1 - O 

N.O 319 

SABADELL - MART IN 
Defensa lndo Benoni 

R 76 / e 

1 d4 Cts . 2 e4 eS. 3 d5 e6. 4 Cel 
e X dS . S e X dS d6. 6 e4 06. 7 Cll 
Ag7. 8 AgS h6. 9 Ah •• 6 . 10 Cd2 bS. 
11 a4 b4. 12 Cebl O-O. 13 Ad3 Te8. 
14 O-O Oe7. 15 Tel Cbd7. 16 Ce4 ChS. 
17 Cbd2 aS . 18 Ae2 Ct4. 19 Ag3 C X e2. 
20 T X e2 A18. 21 14 Ct6 . 22 Tel CM. 
23 eS C x g3. 24 h X g3 d x e5. 25 
I x eS Ag7. 26 013 Ab7. 27 d6 A x 13. 
28 d x e7 Ag4. 29 Ce4 TaS. 30 Ced6 
Te.8. 31 CbS R18 . 32 Tadl A x dl . 33 
T x dl Re7. 34 Td6 T X d6. 35 e x d6 + 
Re6. 36 Cb6 Tg8. 37 d7. 
1 - O 



III TORNEI6 OBERT INTERNACIONAL 
"CIUTAT DE CALELLA-COSTA DEL MARESME" 

2 al 12 d'octubre de 1980 

EN EL GRUP PRINCIPAL TRIOMFÀ EL 
M.I. DANÈS Hel 

Bones actuacions de Carrea i Pomar, en segon lloc 

Aquest torneig fou plantejat 
amb molta ambició car es pre
tenia assolir una massiva parti
cipació . 

Per aquest motiu treballaren 
conjuntament en la promoció la 
Junta Municipal de Turisme, Ma
resme Turíst ic i l'Institut d'Es
cacs de Catalunya. 

L'organització co rria a càrrec 
del Club d'Escacs Calella de la 
C . C . L'Amistat. 

D 'antuvi s'havia previst la 
formació de cinc grups, és a dir, 
cinc torneigs diferents, per a 
cada categoria de jugadors: un 
per als jugadors avaluats inter
nacionalment i els de categoria 
Preferent que podien aspirar a 
avaluació internacional; un per 
als jugadors de 1.0 categoria; un 
per als de 2.°; un per als de 3.°; 
i un al tre de femeni. 

Es va fer un gran desplega
ment de propaganda per totes 
les federacions afiliades a la 
FIDE, especialment a Europa, i 
aixó permeté batre el rècord de 
participació en aquest torneig i 
obtenir una xifra que encara no 
ha fet cap torneig espanyol. 

En 1978 participaren 134 ju
gadors en dos grups; en 1979 
es suprimiren les categories in
feriors i només es féu un grup 
amb 121 jugadors; enguany la 
inscripcIó conjunta -car s'havia 
tornat a obrir la veda de les ca
tegories infe riors- fou de 192 
jUÇ1adors participants. 

Tot i que la Xifra no fou tan 
important com es desitjava es 
poden considerar factors de dis
torsió el fet d'haver passat el 
torneig al mes d'octubre, quan 
anteriorment es feia a les darre
ries de setembre. perquè hi ha-

via la coincidència amb el Cam
nionat d'Espanya per Equips de 
Club, mes en el qual , els del 
país almenys, i ~ han fet les va
cences; i tan"bó potser el fet 
d'haver €~troncat l'any passat la 
participació de les categor ies 
inferiors. 

De tota manera la reacció que 
s'ha pogut copsar enguany i la 
llavor de la tasca realitzada en 
profunditat fan preveure que la 
participació per l'any vinent, mal
grat la tendència observada 
aquest estiu en alguns torneigs, 
que han disminuït el seu poder 
de convocatòria, el torneig de 
Calella -que vol ésser un Fes
tival d'Escacs- anirà endavant. 

Cal remarcar que vingueren 
autèntiques expedicions de paï
sos ben llunyans i que els pla
gué l'ambient. Per exemple, l'e
quip d'Angola encapçalat pel 
President de la seva Federació 
Sr. Rogelio Silva ; un equip de 

Dubai, també amb el seu Presi
dent nacional ; i grups de juga
dors d'Algèria, Anglaterra, Bèl
gica, França, Holanda, Israel , 
Itàlia, Portugal i R.F.A., aixi com 
participaren altres jugadors d'À
frica del Sud, Andorra, Argenti
na, Colòmbia, Dinamarca, E.U.A., 
Iran, Islàndia -entre ells, el Se
cretari de la Federació, Sr. Sa
muelsson-, Iugoslàvia, Norue
ga, Perú, Suècia, Suïssa i, natu
ralment, Espanya. En total, re
presentants de 26 països. 

Amb tot, aquesta heterogènia 
participació no permetia fer els 
grups previstos, especialment 
per la dificultat d'homologar les 
categories de tan diferents pro
cedències sense comptar amb 
les avaluacions nacionals res
pectives. 

Per aquest motiu es decidí fer 
dos grups: un amb els jugadors 
avaluats internacionalment i els 
de categoria Preferent amb cer-

Carsten H~i rebent el premi de mans dels organitzadors Srs. Grau i Salliu . 
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32è. a 44è. amb 5 punts 
SCHUBERT (Alemanya), RISTIC (Iugoslàvia), IZETA (Es
panya), SANAHUJA (Espanya) , RIETVELD (Holanda), SA
MUELSON (Islàndia), KIEVELlTZ (Alemanya), BAMHOU
NE (Algèria) , Dr. REY ARDID (Espanya), BAS (Espanya), 
MAERKI (Argentina), TUBILLA (Espanya) , MAGRIN (Es
panya). 

45è. a 51 è. amb 4 punts i mig 
TORRES (Espanya), COLL (Espanya), LLOPIS (Espanya) , 
ESTRADA (I::spanya), MASSOT (t=rança) , LLU SA (Espa
nya). KAMPEN (Alemanya). 

52è, a 56è. amb 4 punts 
ML YNARSKI (Argentina) , PAGES (Espanya), RIBAS (Es
panya) , MELÉNDEZ (Espanya), VILA-IBORRA (Espanya). 

57è. a 59è. amb 3 punts i mig 
FERRAN (Espanya), THEON (França), VAN GELDENSEN 
(Holanda) . 

60à. a 63è. amb 3 punts 
CRUAÑAS (Espanya), MOLINA (Espanya), JIMÉNEZ (Es
panya) , PIERRICH (França) . 

64è. a 66è. amb 2 punts i mig 
GONZALEZ G. (Espanya), MACLEAN (Anglaterra), AL
VAREZ-BUYLLA (Espanya) . 
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ta avaluació local, i un altre amb 
la resta de participants. 

Aquesta complicada tasca fou 
portada sati sfactòriament a ter
me per l'equip format pel Direc
tor del Torneig i Arbitre princi
pal, Sr. Antoni Medina , el Di
rector Ad junt Sr. Pere Grau. del 
C . E. Calella , i l'assessorament 
tècnic de l' Institut d'Escacs de 
Catalunya. 

Torneig principal 

En aquesta prova s'hi reuni
ren , entre altres jugadors des
taca ts , un GM i set MI, la qual 
cosa donava idea de la duresa 
de la competició. 

De sortida aviat es destaca
ren Castro, Eslon i Hlli , el pn
mer dels quals anà en solita ri 
durant les quatre primeres ron
des. Salvà l'escull de H¡Z>I , en
taulant-hi, i el mateix féu amb 
Pomar i Eslon, per la qual cosa 
semblava encarrilar-se a la vic
tòria final a la distància de tres 
partides per arribar-h i. Però sob
tadament perdé amb Correa, i 
malgrat que guanyà Leinov des
prés. a la darrera ronda ho aca
bà d'esguerrar en perdre amb 
blanques contra Ochoa. 

La marxa d'Eslon es ve ié tam
bé estroncada a la mateixa ron-
da que Castro, la vuitena. en 
perdre amb Pomar, i a continua
ció perdia també amb La Rota, 
per la qual cosa la victòria de 
la darrera ronda contra Afek no
més servi per aconhortar-lo una 
mica. 

En canvi Hq;i segui endavant 
guanyant dues partides de les 
tres que li quedaven i entau là la 
darrera amb Pomar obtenint el 
triomf final en so litari . 

La sorpresa de la competic ió 
fou l'esplèndida actuacIó de Co
rrea , el qual després de gua
nyar la primera partida per in
compareixença, perdé la segona 
amb A. D. Martin , i ningú no ha
gués sospitat finS on era capaç 
d'arribar. Però començà a gua
nyar partides amb gent sign ifi 
cada i s'envalentonà finS el punt 
de plantar cara a Hoi, amb el que 
féu taules, i guanyà Castro en el 
moment critia d·aquest. Alesho
res imposà el seu respecte a 
Pomar i La Rota, amb els quals 
entaulà. i obtingué un segon lloc 
compart it amb Pomar. 



Artur Pomar es posa a jugar 
amb empenta i ana guanyant 
partides i fent alqunes taules , 
una d'elles, la de Castro amb 
poques jugades tot i portar les 
negres, Obtingué una bona vic
tòria contra Eslon, i aleshores, 
amb taules contra Correa i HI/li 
queda a mig punt del primer i 
en tercer lloc per Bucholz, 

La poca ambició d'Ochoa es 
tradui en moltes taules i alguna 
victòria esporadica, fins que 8 

la darrera ronda guanya Castro 
i queda ben situat. 

Una trajectòria diferent, peró 
en definitiva amb el mateix re
sultat, fou la del jurador colom
bia La Rota, afiliat a la Federació 
dels E,UA Després d'un co
mençament més aviat gris per 
a un jugador que té el titol de MI. 
anà remuntant i amb victòries 
certament significatives acabà a 
bon lloc, 

Cal observar etentament la 
re sta de la classificació d'aquest 
qrup perquè s'hi troben jugadors 
força estimables enmig de pro
meses autòctones que estan fent 
progressos notables. 

A destacar la participació del 
veterà Moshe Czerniak, tota una 
Institució dels escacs mundials. 

El segon torneig 

Aquest fou guanyat pel valen
cia ligorio Ferrer, que es va im
posar no sense resistència més 
per part de Diez i Codina que 
de Catucci, encara que aquest 
quedés en segon lloc. 

Amb els dos primers hi esti
gué empatat en les rondes 8,0 i 
9,0, Entaula amb Diez i aquest 
després entaula amb Ashmore i 
Alió i s'elimina tot sol. Ferrer 
guanyà després Codina, treient 
se'l de sobre, Aixó va donar 
marge a que pugés Catucci, i 
s'enfrontessin a la darrera ron
da acabant amb taules, 

ligorio Ferrer guanyà Grau 
(1.°ronda), Adserias (2,0), Bella 
(3 ,0), De la Casa (5,0), Alió (6.0), 
Codina (8.0) i Segal (9,0), i en
taulà amb Macaya (4 .0), Diez 
(7 ,0) i Catucci (10.0), 

Per la seva part Catucci gua
nya Diacono (1.0), Duran (2,0), 
Raurell (4 ,°), Clua (7,0), Ezpele
ta (8,0) i Codina (9.0), i entaulà 
amb Yosha (3,0), Estremera (5,0), 
Gonzalez G, (6.0) i Ferrer (10,0) , 

~:::::.::.. .... _-
¡ .. It. _ ..... _____ 

CLASSIFICACIÓ FINAL. GRUP - B· 

Vencedor amb 8 punts i mig Ligorio FERRER (Espanya) , 

Segon classificat amb 8 punts CA nuccl (Italia) , 

3er. a 6è. amb 7 punts i mig 
p , DIEZ (Espanya), ALIÓ (Espanya), FARIAS BASTOS (An
gola), ASHMORE (Algèria) . 

7è. a ISè. amb 7 punts 
ESTREMERA (Espanya), MACAYA (Espanya), YOSHA (Is
rael), GONZALEZ G. (Espanya), QUINTANA (Espanya), 
J. M. SAENZ (Espanya), ARIAS (Espanya), MONTERIO 
(Portugal) , RAURELL (Espanya). 

16è. a 29è. amb 6 punts i mig 
CODIAN G. (Espanya), TOLEDANO (Espanya), GUEVARA 
(Espanya), HERRERO (Espanya), ARMERO F. (Espanya), 
ONNA (Espanya) , GARCIA LÓPEZ (Espanya), CLUA (Es· 
panya), GERLOWSKI (Argentina), PUJOL (Espanya), MY
RHE (Noruega), VENA VENT (Espanya), PAZ ARNON (Is
ra el) , DOMINGUEZ J. F. (Espanya) 

30è. a 41 è. amb 6 punts 
TAULATS (Espanya), BAREZ (Espanya), O. BRIEN (Angla
terra), DURAN (Espanya), SCHILLlNG R. C. (Anglaterra) , 
SATORRAS (Espanya), PONS (Espanya), MACHADO (Es
panya), EZPELET A (Espanya), SAYROL (Espanya), SAM
MURI (Espanya) , SEGAL NOHAH (Israel). 

42è. a S9è. 2mb S punts i mig 
COLLET (Espanya), PRAT (Espanya), SAENZ J, (Espanya) , 
BALLART MARCH (Espanya) , SERVITJA (Espanya) , PAN
TEBRE (Andorra), De La CASA (Andorra), VAN ELST (Ho
landa), NAVARRO (Espanya) , CHECA (Espanya), STER
LlNG (Espanya), LONGO (ltalia), SANCHEZ HERRERA 
(Espanya), HEEMSKERK (Holanda), ARECHABALET A (Es
panya), LEDO (Espanya), PAZOS (Portugal), ADSERIAS 
(Espanya), 

Fins a 129 classi ficats de 146 inscrits, 
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Vista general de la partida vivent 

Altres esdeveniments 

Els bons oficis dels organit
zadors aconseguiren el ressó de 
la TVE, primerament en l'espai 
Crònica-' per anunciar la cele
bració del Festival pocs dies 
abans que comencés, i seguida
ment -allò que és més extraor
dinari en un mitjà fins ara tan 
refractari als escacs- la infor
mació diària dels principals re
~ultats de cada ronda a l'espai 
Crònlca-2. 

Estava previst que cada grup 
o torneig dels cinc inicialment 
considerats es jugués en un ho
tel diferent de Calella per es
tendre el Festival a tota la ciu
tat. Però amb la reducció de 
ÇlfUps s'utilitzà només l'Hotel 
Olimpic , els salons del qual re
sultaren justos per a encabir 
tanta gernació. 

Els resultats es recopi laven 
diàriament per mi tjà de llistats 
de computadora donant un pas 
wdavant en la utilització d'a
quest equip informàtic. 

En una matinal , els jugadors 
italians Marcello Rametta i Ce
sare Posterato, de la Poliespor
tiva de Luca de Amantis, de Ca
lèbria, muntaren una partida vi
ven t per a la qual cosa havien 

N." 320 E SOi a 

J. L FERNAHOEZ · KAMPEN 

Defensa SICiliana 

&4 eS. 2 Ct3 Ce6. l b4 e x b4. 4 d4 
dS. S e x dS O x dS. 6 e4 b x e3. 7 
C x e3 Oa5. 8 d5 Ce5. 9 Ad2 C x 13. 
10 O x 13 a6 . 11 Ad3 Od8. 12 0·0 g6 
13 d6 06. 14 Ce4 Ag7 15 Tel 15. 16 
Te7 AeS. 17 AgS C16. 18 Te7 + O x e7. 
19 d x e7 t X e4. 20 A X e4 R X e7. 21 
A x b7 Tb8. 22 Oe3 A X h2 +. 23 A x h2 
A X b7. 24 DeS . 

1 • O ( 1.29 . 1.29) 

N.'" 321 R 80/ e 

MAATIN· TAEGEA 

Defensa Robatsch 

1 e4 g6. 2 d4 Ag7. 3 Ce 3 d6 . 4 14 e6 
5 CI3 Ag4 . 6 Ae4 A x 13. 7 O x l3 
A x d4. 8 Ce2 Ag7. 9 Ob3 Ob6. 10 
A x 17+ AlB. 11 15 g X 15. 12 CI4 C16. 
13 Ae4 I X e4. 14 Ce6 + A17. 15 C x g7 
d5. 16 CI5 d x e4. 17 O x e4 + Cd5. 18 
O X e4 Ob4 +. 19 O x b4 C X b4. 20 0·0 
Cd7. 21 Ag5 e5. 22 Tadl Cb6. 23 
Ch6 + AeB. 24 Tl5 Cd7. 

1 - O 

N." 322 E Sal a 

CASTRO · MAATIN 

Defensa siciliana 

portat la indumentèria i estr is 1 e4 eS. 2 b3 d6 . 3 g3 C16. 4 Ce3 p6. 
corresponents. L'exhib iciÓ fou 5 Ab2 Ag7. 6 Cd5 0-0. 7 C X Ili + e x ili. 
feta a partir d'una partida juga- 8 Ag2 Te8. 9 Ce2 15 . 10 A x g7 R x g7. 

11 d3 f x e4. 12 d X e4 dS. 13 O x dS 
da aliè mateix entre el MI da- o X d5. 14 e x d5 A15. 15 Ad2 A x e2. 
nes Hoi i l'ex campió d'Espanya 16 Tael Ae4. 17 A x e4 T x e4. 18 
Dr. Rey Ardid . Cal assenyalar T x e5 Ca6. 19 Te4 Te5. 20 Ce3 b5. 
també la presència de les ca· 21 '4 b x c4. 22 f x eS e X b3. 23 a x b3 
meres de TVE. Cb4. 24 d6 Cc6. 25 Tel Te8. 26 Cb5 
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C X e5. 27 Cd4 A18 . 2B Tal TbB. 29 
TaS Tb4. 30 Ce2 Ce6. 31 TeS Tb6. 32 
Ce3 Cd8. 33 Ce4 T x b3. 34 Te8 Ae8. 
35 Re2 Tb7. 36 Te 7 a6 . 37 Ce5 Tb5 
38 Cg4 Tb6. 39 CI6 + A18 . 40 Cd7 + . 

1 • O 

N. ' 323 E 01 / b 

MAATIN · CZERNIAK 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 d5 . 3 Cd2 06. 4 Ad3 
Ag7'. S Ce2 cS. 6 d x eS Cf6. 7 0 ·0 O-O. 
8 ex d5 C X d5. 9 Ce4 Oe7. 10 Tbl 
IS. 11 Cd6 D XeS. 12 C xe8 T Xc8. 
13 a3 b5. 14 CI4 C X I4 . 15 A x l4 e5. 
16 Ae3 Dc6 . 17 e4 e4. 18 eXb5 Od7. 
19 Ae2 O X d1. 20 Tl x dl A17 . 21 Td2 
A16 . 22 Tbdl 95. 23 g3 h6. 24 b3 Ae5. 
2S Ae4+ T x e4. 26 b x e4 a6. 27 TdS 
Re6 28 T x eS R x eS. 29 Td8 a X b5 . 
30 c x bS T x a3. 31 T X b8 Ta1 + . 32 
Ag2 14. 33 g X I4 +. 

1 • O (1.53 . 2.27) 

N." 324 R 74 / a 

H~I - MAATIN 

Defensa IOdo·Benonl 

1 Ct3 eS. 2 el g6. 3 d4 Ag7. 4 e4 CI6 . 
5 Ce3 0·0. 6 dS d6 . 7 Ae2 e6. 8 e4 
Te8. 9 0·0 Ca6 10 AgS h6. 11 Ah4 
e x dS. 12 e x d5 Ob6. 13 Od2 AlS. 14 
Ad3 A x d3. 15 O Xd3 O x b2. 16 Tabl 
Oa3. 17 Tb3 Oa5. 18 A x lli A X Ili . 19 
Ce4 Od8. 20 T x b7 Ag7. 21 h4 Cb4. 
22 Ob1 C x a2. 23 h5 Cb4. 24 Tel aS . 
25 Te3 Te7. 26 T x e7 O x e7. 27 
h x g6 l x g6. 28 C x eS 017. 29 Ce4 
014. 30 Cg3 A17. 31 Te6 Og4. 32 Ce4 
Ag8. 33 C x d6 Ah7. 34 Ch4 O x h4 . 
35 T X g6 Od8. 36 T X h6 + Ag8. 37 
015. 

1 · O 

N.' 325 

COAAEA · CASTRO 

Obertura tres cavalls 

E 15/ . 

1 e4 e5. 2 CI3 Ce6. 3 Ce3 g6. 4 d4 
e x d4 . 5 Cd5 Cee7. 6 C x d4 e6. 7 
C x e7 C x e7. 8 Ag5 Ag7. 9 Od2 d5 . 
10 0·0-0 d x e4. 11 Oe3 Od5. 12 Cb5 
A X b2 + . 13 Ax b2 O x d1 . 14 Ce7 + 
Ad7. 15 Ae4 Od6. 16 C X a8 C15. 17 
O x a7 Oe5+. 18 e3 CdS. 19 Td1 Ae3. 
20 Ce7 + A18 . 21 Ah6 + Ae7. 22 Od4 
C X e4+ . 23 O X e4 D x e7. 24 DeS + 
Ae6. 25 Od4 Te8. 26 O x e4 +. 

1 - O 

N.o 326 

H¡¡II· CASTAO 

¡Defensa Grünfeld 

D 66 / . 

1 d4 Cili. 2 e4 g6 . 3 Ce3 d5 . 4 CI3 
Ag7. 5 e x d5 C X d5. 6 Ad2 Ag4. 7 



e3 CbS. 8 Ae2 0·0. 9 O.() Ceil . 10 h3 
AcS. 11 a4 eS. 12 d x e5 C x e5. 13 
C x es A x es. 14 aS CdS. 15 C X dS 
O x dS. 16 Ac3 OcS. 17 A x eS O X e5. 
18 Ob3 Ae6. 19 O x b7 TIba. 20 Oe6 
AdS. 21 DeS e6. 22 Ae4 T X b2. 23 
A x dS O x dS. 24 O XdS e x dS. 25 
T'el 06. 26 TeS Tb5. 27 Te6 Ta7. 28 
g4 h6. 29 Rg2 R18 . 30 h4 Re7. 31 hS 
Rd7. 32 Tb6 g X hS. 33 g X hS d4. 34 
T x h6 d x e3. 35 • x e3 Re7. 36 RI3 
R18. 37 Rg4 Rg7. 38 TbS TeS. 39 h6 + 
Rh7. 40 Ta3 Tae7. 41 T x o6 T X e3. 
42 T x e3 T X e3. 43 TI6 Rg8 . 44 a6 
Te3. 45 RIS Tel . 46 a7 Tal. 47 h7+ 
Rh8. 48 T x l7 T X a7. 

1/ 2 - 1/ 2 

N.O 327 E 14le 

AFEK . CASTRO 

Obertura escocesa 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 exd4 4 
C x d4 AeS. 5 Ae3 016. 6 e3 Cge7. 7 
g3 dS . 8 Ag2 d X 04. 9 Cd2 A x d4 . 10 
e X d4 AlS. 11 C X 04 A x e4. 12 A x e4 
O.().(). 13 O-O C Xd4. 14 0a4 Cee6. 15 
Tldl 06. 16 Rhl DeS. 17 Ag2 ObS. 18 
O X bS a X bS. 19 Tael Rb8. 20 h4 CIS. 
21 AI4 T Xdl+ . 22 T X dl Td8. 23 
Tel Cld4. 24 TeS Td7. 25 Ae3 Ca7. 
26 TeS Cdc6. 27 Te8 + Td8. 28 T04 
Ce8. 29 AI4 Tdl + . 30 Rh2 Cd6. 31 
To2 Cd4. 32 Te7 C4IS. 33 Te2 b4. 34 
h5 g6. 35 h6 Re8. 36 g4 Td4. 37 9 X IS 

T X I4. 38 I X g6 I X g6. 39 Te7 Tl7. 40 
Te2 Rd8. 41 Ah3 Te7. 42 Td2 TeS. 43 
14 TaS. 44 b3 Re7. 45 Te2 e6. 46 
Te2 + R18. 47 Rg3 C17. 48 Td2 TdS 

49 TXdS e X dS. 50 Ag2 d4. 51 A x b7 
Re7. 52 RI3 Rd6. 53 Re4 ReS . 54 RI3 
C X h6. 55 Ae4 CIS. 56 /lg4 Rd6 . 57 
RgS Re6. 58 Rg4 RI6. 59 RI3 Cd6 . 60 
Ae6 CIS. 61 Re4 Re6 . 62 AdS + Re7 . 
63 Rd3 Rd6. 64 Ag8 hS. 65 AI7 h4 

·66 A X g6 Cg3. 

0 · 1 

N.O 328 R BBlb 

GIL REGUERA - HIII 

Defensa Pirc 

1 e4 dS. 2 d4 C16. 3 Ce3 g6 . 4 CI3 
Ag7. 5 Ae2 0·0. 6 O-O 06. 7 a4 Ce6. 
8 Ae3 Ag4. 9 Od2 eS. 10 dS Ce7. 11 
h3 Ad7. 12 Cel eS. 13 14 e X dS. 14 
e x dS CIS. 15 AI2 Te8. 16 I x eS d X eS. 
17 aS Ah6. 18 Odl e4. 19 g4 e3. 20 
g X IS e X I2+ . 21 R X I2 A XIS. 22 R92 
Od7. 23 Tl3 Te3. 24 T X e3 A X e3. 25 
h4 Ce4. 26 C x e4 AX e4+. 27 Rg3 
Od6 +. 28 Rh3 Agl . 

0 - 1 

N." 329 D 06le 

CASTRO - POMAR 

Obertura catalana 

1 CI3 dS. 2 e4 06. 3 g3 C16. 4 Ag2 
Ae7. 5 0-0 O-O. 6 d4 Cbd7. 7 b3 b6 
8 Ab2 Ab7. 9 Cbd2 eS. 10 e3 Te8. 11 
Oe2 Oc7. 12 Tacl Ob8. 13 e x dS 
C x dS. 14 e4 CSIS. 15 dS e x dS. 16 
eS Ce4. 17 Ah3. 

1/ 2 - 1/2 

N.O 330 R 6S / b 

POMAR · LLOPIS 

Defensa holandesa 

1 g3 e6. 2 Ag2 15. 3 d4 C16. 4 e4 
Ab4 +. 5 Ad2 ... (T ambé es podia JU-
gar 5 Ce3 ... ) 5 ... Oe7. 6 a3 A X d2 + . 
7 O x d2 O.() . 8 Cc3 d6. 9 CI3 ... (Un 
allre pla factible consistia en jugar 
9 e3 ... seguit de 10 Cge2 .. 9 ... Cbd7. 
10 0·0 e5. 11 Tael ... (Jugada d'ex
tremada complicació, un pla més sen
zill era 11 d x e5 ... , simplificant.) 11 .. 
04. 12 Ch4 Ce8. 13 CdS Od8. 14 13 . 
(Entrant en una cadena de sacrifici s 
que permet muntar un fortisslm atac. 
Una jugada prosaica que permetia 
mantenir un avantatge de tipus pro
proporcional era 14 Ah1. . _, seguIt del 
trencament centrat.) 14 g5. 15 
e x ts .. (Una altra possibI litat interes· 
sant era 15 t x e4 g X h4 16 g X h4 ... ) 
15 .. T X 15. 161 x e4 T x ll +. 17 T x l1 
c6. 18 eS e X dS. 19 A x dS + Rhe. 20 
e6 ... (20 Tt7 .. era interessant. però 
tot I l'aparent inferioritat resultava moll 
dubtosa; les negres haurien seguit amb 
20 ... d X eS. 21 d x eS Cg7. 22 06 CeS 
23 e7 , .. segui t de la captura de la 
torre.) 20 Cdf6. 21 O x gS Oe7. 22 
Dts Tb8. 23 e4 b6. (Era més actiu 
23 ... bS. 24 eS d x eS ... ) 24 e5 d x eS. 
25 O X e5 Dd6. (Escanyat pel temps 
el meu adversari no pot mesurar la 
¡:osició. era millor 25 .. Tb7. ) 26 
O x d6 C x d6. 27 T x 16 Rg7. 28 TI4 
Ab7. 29 A x b7 T X b7. 30 dS Te7. 31 
b3 b5. 32 cxbS C x b5. 33 Tc4 
(Massa exposa t, era millor intentar de 

fer Jugar el rei amb 33 Af2 . ia que 
SI aconseguia la centralilzaciió, jo dis
posaria d'un gran avantatge.) 33 .. 
T x e4. 34 b X e4 C X a3. 35 eS R16. 36 
RI2 CbS. 37 Re3 Re7. 38 Rd3 Cc7. 
(Un error temible que fa perdre im· 
mediatament, era necesari 38 ... aS.) 
39 d6 + R X e6 40 d x c7 Rd7. 41 g4 
R Xc7. 42 h4 Re6 . 43 Rc4 .. (Aban· 
donen. També era possible 43 g5, 
la que el monarca negre eslava fora 
del quadrat.) 

1 - O 

N.O 331 

(1 55·2.31) 

ARTUR POMAR 

E SOl c 

CASTRO · OCHOA 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 g3 dS . 3 e X d5 O x dS. 4 
CI3 Ag4. 5 Ag2 006 +. 6 RI1 S, 6 
Oe2 O x e2 + . 7 A x e2 Cc6, i les ne 
gres estan bé,) 6 Cc6. (La leorr8 
recomana 6 ... Ah3.) 7 h3 AhS. 8 d3 
Od7. 9 Ae3 e6. 10 Cbd2 Td8. 11 94 
Ag6. 12 Ce4 16. 13 Ch4 A17. 14 14 
(L 'est ructura blanca del flanc de rel 
és moll artificial. especIalment el ca 
vall de rei. que esta fora de JOc.) 
14 ". Ad6. 15 RI2 b6. (Per tal de 
lugar 15 ... Ab8. ) 16 C x d6 + O x d6. 
17 Tll Cge7. 18 Rgl 0·0. 19 Oe11 . 

(Un error. Comença ara un atac so· 
bre el flanc de dama blanc .) 19 
Cd5. 20 Ad2 Cdb4. 21 Obl ... (Proba· 
blement el millor era 21 Ob1 Cd4, 22 
A x b4 . la que SI 22 c3? e x d3. 23 
e X d4 D X d4 +. 24 Rhl C x b2! amb 
avantatge decisiu . ) 21 ... c4. 22 a3 
Co6. 23 Ae3 e x d3. 24 Tdl Oc7. 25 
c3? .. (Greu error, s'havla de Jugar 
25 T x d3 T X d3. 26 e X d3 ... ) 25 .. e51 
26 .5 e41 27 Dc1 !. . (I no 27 A x e4 
D93 +, vencent.) 27 .. Ab3. 28 AI4 
d21 29 A x d2.. (Única. ) 29 . e3 (I 
les blanques no poden evitar greus 
pèrdues de matenal) 

O • 1 

F. J . OCHOA 
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VIII TORBEIG 
IBTERBACIOBAL 

16 a 25 
octubre 

1980 

« COSTA CATALABA» 
ALTRA VEGADA TRIPLE EMPAT PER AL 

PRIMER LLOC 
Medn;s, Tata; i Keene foren els guanyadors compartits 

Enguany l'Associació Barcino
na. de Barcelona . club organitza
dor d'aquest torneIg , s'ha hagut 
de conformar amb una sola com
petició. havent hagut de supri 
mir el torneig de menor catego
ria per haver-li fallat les subven
cions d'antany, 

El torneig va seguir mantenint 
la seva categoria habitual. ha
vent aplegat quatre GM i dos 
MI . un dels quals -el nordame, 
ricà- fou poc després promo
gut a GM, la qual cosa demos
tra el suplement de força Gue 
representava la seva participa
ció. 

Tatai segue ix anant al darre
ra de la norma definitiva de GM. 
titol que no acaba d'assolir, tot 
i que per segon any consecutiu 
ha guanyat el torneig, ni que 
sigui compartida ment. Però la 
manca de grapa fa que el seu 
JOc s'esllavIssi massa sovint vers 
les taules , 

De tota manera tampoc Med
nis ni Keene van fer més que 
ell , car tot s tres imbatuts, feren 
el mateix nombre de resultats 

Categoria 7 I (2409 punts) 

NON TIl04 ..... 1u.c,0 FEoeRAClO , 

M EO NI5 M I 1~8" EU' 

lATAI MI "00 Ira¡,¡¡ 'h 
KEENE <..M 2"0 A,'O'<I'e" .. 'h 
o AOOAIOUEZ (oM 2U~ .... y, 

J l FERNANOEZ MN "" E'Prl~yll 'h 
RAJkOVIC GM H9~ IUQO'>UMa y, 

SIGURJOHSSON lo'" 2410; ,.1","0 .• o 
GAltCIA CONESA MC "00 E~panyl o 
GONZALEZ MESTRES .... C 2]60 [,Jlo1ny¡¡ 'I, 

10 TOSA'" '", ESP~"1' o 

y, 

'h 
y, 

'h 
y, 

o 
V, 

o 
o 

parcia ls amb un doll de taules , 
Drestes Rodriguez féu sem

blantment com els anteriors, pe
rò se li escapà mig punt, que 
fou la derrota que so fri contra 
Rajkovic, i això el va situar una 
mica per dessota de la trinca 
guanyadora. 

El cons iderable nombre de 
taules de José Luis Fernàndez, 
el que més en va fer, van ser
vir per fer la norma de MI amb 
escreix, i aixi completà l'obten
ció del titol , que també poc des
prés li fou concedi t en el Con
grés de la FIDE de Malta, 
Aquest resultat ha estat de gran 
mérit tenint en compte el gra
pat d'assenya lats jugadors que 
tema com a contendents. 

De tota manera les victimes 
propicia tòries foren Rajkovic i, 
wbretot, Sigurjonsson, que van 
estar molt poc encertats . Aquest 
darrer sembla ésser que fou pa
re tot Just començat el torneig 
i segurament això el descentrà. 
car la baixa puntuacIó assolida, 
I especialment el bon nombre de 
derrotes que obtingué, no cor, 

GM = 7 MI = 5 MF = 4 

l • S I • !t 10 TO'AL "o S B 

y, y, y, y, I I V, I 6 6<l 23.15 

y, V, y, y, I y, I 6 66 23,25 

V, y, y, y, I 6 66 23 

'h 'I, o I I V, I 5% 61 2150 

y, y, 'h 'I, y, I SVJ 61 2150 

y, I 'h o o I 5 55 

y, o 'I, I o 4 " 
o o 'I, I o 'h I 31/ J 38 

o y, o o o y, 216 2' 

o o o o I o o 11 
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responen a la categoria que té 
acreditada. 

El Jugador iugoslau defraudà, 
i és de creure que també val 
més del que demostrà aqui, 

La part icipació local fou tota l
ment del club organ itzador, Ha
bituals ja en aquest torneig tant 
Garcia Conesa com Gonzàlez 
Mestres, que hi han participat 
en diferents ocasions alternant
se amb el torneig • Barclnona · 
que s'havia Jugat en paral.lel 
fins ara, veiem que el primer 
dels esmentats, que no hi pre
nia part en el torneig • wan· 
d'ençà del 1976, n'ha tret força 
bon partit i l i ha mancat mig 
punt per fer la norma de Mes
tre de la FIDE. 

Gonzàlez Mestres no acaba 
de quallar, entre altres coses, 
perquè els escacs els té de més 
a més de la seva activitat pro
fessiona l, I en aquest nivell s'hi 
ha d'estar a S'obre, El seu estil 
entre cientiflc i arra\Jxat no ha 
arribat a prendre forma en els 
pocs torneigs en què pren part 
durant l'any, i això es nota, i el 
que és pitjor, es paga 

Tosan és un jugador encara 
Inexpert, si bé va a~afar de sor
presa Sigur¡onsson i en un bon 
remat el va desfer, Fou l'ún ica 
cosa pOSitiva que va fer tot just 
començar el torneig , la qual co
sa va servir perquè els seus ad
versaris hi paressin mes comp· 
te mentre l'islandès es va trobar 
des d'aleshores descol.locat i 
cap dels dos no va fer res més 
de bo, 

J. P. 



N.O 332 E 871a 

MEDNIS · SIGUAJDNSSDN 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e X d4. 4 
e x d4 el6 . 5 Cc3 a6. 6 Ae2 eS. (Trans· 
posant a la més tranquil.la vari ant 
Schevenlngen després que el blanc ha 
renunCiat a la invitació de les àmplies 
vanants de la Na¡dorl amb 6 AgS) 
7 0·0 Ae7. 8 14 0-0. 9 Ahll (La mo. 
derna i més Ile)uble Jugada. Ja que el 
negre no s'ha compromès a situar Ja 
dama o el cavalt dama. el blanc re · 
tarda el desenvolupament de la seva 
dama I de l'allll dama El re i és Inva· 
rlabJement millor sltual a hi que gl ) 
9 ec6. 10 Ae3 Ad7. 11 Del b5. 12 
.3 C X d4. 13 A x d4 Ae6. 14 Og3 Od7. 
(¡;s aquesla la lugada que dóna in· 
dependènCia a l'antenor ordre de jU
gades deJ negre Més corrent és 14 
Oci 15 Tael Ob7. 16 Ad3 amb molt 
lleuger avantatge blanc Gens sat,s
fact on per al neg re sena afeblir el 
lIanc de l el mll Jançant 14 g6? com 
en la parli da Karpov-Hubner. Bad Kis . 
slngen. 1980. amb la qual el blanc 
va obtenir un fon atac començant per 
15 Af3 1 ) 15 Ad 3 aS. 16 Tael b4. 17 
a x b4 aXb4_ 18 Cdl 

.t 

(Posició crilica per avaluar 14 Dd7 
Cat veure com s 'ho pot fer el negre 
per tallar el potencial atac del blanc 
en el flanc de rel Poca cosa sena 
18 . 96 a causa de 19 Cf2 etc. ) 18 
AbS ?1 (Canviant els alfils sembla treu
re's de sobre er problema. Però sem
bla millor la suggerència del GM Byr
ne de canviar un parell de torres co 
mençant per 18.. Ta1t?) 19 Ce3! 
A x el3 . 20 e x d3 ORS. 21 Ce4 TldO. 
(21 ... d5? no és jugable per la sen
Zilla 22 e x d5 .) 22 15! e5. 23 Ae3 .. 
(Valia la pena cons iderar la ¡nlerpo
laeió 23 Ab6 !? ) 23 .. AhO. 24 AgS! ChS . 
(Després de 24 .. h6?! seria fort 25 
oh4! Ag8. 26 A x h6!) 25 Oh4 A x gS. 
26 O x bS 16. 27 0171 Des. (La "deSI" 
labre" 27 ... d5? no és jugabre a causa 
de 28 e x d5 T x d5 . 29 Cb61). 

• , 

(Suficient per a guanyar. però en for 
ma prosaica. Més boniC i immediata
ment deCisiu era 37 T x g7! : 37 
Rxg7. 38 og6 + R18 . 39 O X 16 + Rg8 
40 Des +! Rg7 . 41 og6 + R18 . 42 
o x h6 + Re8. 44 C X e5. ) 37 . T x d5. 
30 e x dS 04. 39 d x e4 AgO. 40 013 
Od4. 41 Oe2 .. (El negre abandona 
perquè l'avantatge material de dos 
peons és decisiu. ). 

1 • O 

EDMAA MEONIS 

N." 333 o 86/ e 

GONZALEZ MESTAES · KEENE 

Oelensa india de rel 

1 e3 96. 2 d4 Ag7. 3 e4 d6 . 4 Ce3 Ce6. 
S Ae3 (També és pOSSible 5 d5!? 
per exempte. 5 Cd4 6 Ae3 cS. 7 
Cge2 Db6. 8 Od2 Cf6!. Donner-Tim
men, WiJk-aan-Zee, 1974. S'ara 9 C X d4 
e X d4 . 10 AX d4 e x e4!) 5 .. C16. 
(Invitant transposar a la variant Sa
mish de /'Indla de rel. També és poso 
sible 5. eS. 6 d5 Cc e7, però 7 g4 ! 
o 7 c5! probablement dóna l'avan . 
tatge al blanc.) 6 '3 .. (El blanc po· 
dria provar 6 CI3 " 6 h3 , 6 Ae2 
i 6 d5 To. és bo. )6 aS . 7 Cge2 
TbS. O Od2 0·0. (8 ... b5 és perillós 
després de la suggerència de Pelros
sian 9 Cel! ) 9 dS? (Una decisió 
dubtosa car allibera les peces negres. 

28 Tall Od4. 29 Oe71 Taba. ( 29 . Les jugades normals són 9 h4, 9 0-0-0 
O x d3? es re'uta amb 30 e x d6!) 30 ¡ 9 Ah6. Després d 'aquesta última hI 
Tld1l ... (i:s important mantenir defen- ha una sola variant · 9 .. A x h6. 10 
sada la primera renglera . A més la O x h6 e5. 11 d5 Cd4. 12 Dd2 c5 . 13 
textual és més forta que 30 Tf3. ) 30 . d X c6 b X c6. 14 C x d4 e X d4. 15 
hS. 31 Ta6!. . (Les campanades a O X d4 T x b2. 16 0-0·0 -16 Ae2 
mort del peó "d" . Després de 31 . ChS! 17 0·0 Cf4 :ç _ 16 . Tb7. 17 
d5 el blanc guanya amb 32 Cd6 d x e4 e5 ... -17 D x d6 Ob6- 17... DaS. 18 
33 C17 + Rh7 . 34 C X g5 + ! I x g5. 35 e X I6 o a3+ . 19 Rd2 Tb2 +. 20 Rel 
Tg6! Tg8. 36 O x g5. ) 31 . Tde O. 32 Te8 +. 21 Ae2 . -21 Ce2 e5- 21 
T x d6 012. 33 Td7 Ah6. 34 TQ1 ! TeO. o x e3 +. 22 o X e3 Te xe2+. 23 RI. 
35 017 h4 . 36 Oh5 TedS. 37 TdS Tl2 +. 24 Rgl T x g2 +. 25 RI' 
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TgI2+ . 26 Rgl Ah31 El negre ha de 
guanyar o, en aquesta mateixa Hnia. 
20 Re3 e5. 21 Od3 AI5!) 9 .. Ce5. 10 
Cd4 eS. 11 Ce2.. (I no 11 d xe6 b X e6. 
12 14 e5!) 11. .. 06. 12 AgS? .. (No 
tenint en compte la resposta del ne· 
gre que fa perdre un temps) 12 
h61 13 Ae3 .. (El peó està emmetzl
nal. SI 14 A x h67 Cxe4!LI 0h4 :¡: ) 
13 .. e X d5. 14 C x d5? (L'error fi 
nal després del qual el blanc es tà 
completament perdut. Correcte era 14 
eX d5 j el blanc tindria encara una 
posició sòlida malgrat haver perdut 
tants de tem ,Js. ) 14 . . e x dS . 15 e X d5 
bS. ( LI Ce4 -+) 16 Tbl 15! 17 e x lS 
A x iS . 18 Ae2 Oh4 +. 

(la maniobra que segueix de la dama 
decideix la partIda. El blanc no pOl 
defensar el seu flanc de dama.) 19 
AI2 Oa4. 20 Tel O x a2. (No 20 
Cc4? 21 b3!) 21 Ce3 Cc4! 22 A X c4 
b X c4. 23 C X c4 T'e8 +, 24 All Tb4! 

0 · 1 

I 'unlca Jugada és 25 b3 amb la qual 
("osa el blanc saCrifica la dama' 25 
T x c4! 26 D x a2 T xcl+ . 27 Ae1 
Ad3 +. 28 Rgl Ad 4 +. 29 012 Te x e l 
++. 

RAYMO.NO KEENE 

N." 334 o 84/ e 

KEENE · RAJKOVIC 

Defensa India de rei 

1 d4 C16. 2 e4 eS. 3 dS g6. 4 Ce3 d6 . 
5 e4 Ac7. 6 13 0·0 . 7 AqS ... (Aquesl 
sistema està resultant molt popular dar
rerament. Si es compara aquesta ober· 
tura amb la de la partida Gonzàlez 
Mestres· Keene, veiem que el blanc 
té una posició molt similar, però sen· 
se haver perdut temps. ) 7 .. e6. (Un~ 
al tra pOSSibilitat és 7 . h6. 8 Ae3 Ca6 
9 Od2 Rh7. 10 Ad3 Tb8 11 Cge2 Ce7 
12 O-O a6. ' 3 a4 b6. 14 Tbl ± Keene· 
Kraidman , Skara 1980) 8 Od2 e x dS. 
9 c x dS Ca6. 10 Cge2 Cc7. 11 Cg3 

Ad7. 12 a4 .. ( Potser és més forta 12 
Ae2 b5 13 0·0 b4. 14 Cdl l\ CI2 I 
12 .. a6. 13 Ae2 bS. 14 0·0 Oe7. 15 
014 ... (El blanc tracta d'atacar en el 
flanc de rei - 6. Dh4. Una attra pro 
metedora idea és 15 a5. ) 15 b X a4 
16 C x a4 A x a41 (Més fluix és 16 
Tab8. 17 C x cS! Cc x dS. 18 e x d5 
d x e5 amb evident avantatge del 
blanc. Si 17.. h6. 18 A x f6! A x 16 
19 Cx l7 Ad4 +. 20 Rhl) 17 T X a4 
Tlb8. 18 Ta2 Tb4. 19 Del Oe8. 20 AI4 
Oe7. 21 An5 (Per a guanyar temps 
de rellotge si ara 21. Oe8 el blanc 
encara pot jugar 22 Ac4! com a ta 
parlida. ) 21 . 018. 22 Ae4 Cd7. 23 
Ad2 Tb7. 24 14 CbS. 25 Oe2 Od8. 26 
Od3 Cb6. 27 A x bS a x bS. 28 T x a8 
O X a8. 29 Ae31. .. ( No 29 O X b5 Oa41 
i el negre ràpidament organitza un 
atac contra el "anc de dama blanc. 
Després de la del text les possibili· 
tats són equilibrades. El negre té cer
ta iniciativa en el flanc de dama. però 
el blanc té possibilitats en el centre 
i flanc de rei . La clau de 29 Ac3! és 
alebli r la defensa de les caselles ne· 
gres al voltant del rei negre. ) 29 ... c4. 
30 Od2 A X e3. 31 b X e3 0.3. 32151. . 
(En principi el blanc hagués preferi t 
jugar e5, però . OcS + ho evita. La 
Jugada escollida és suficien t per a fer 
ta ules . ) 32 ... Cd7. 33 I x g6 .. . (33 16 
d4. 34 Oh6 C x 16 . 35 T x 16 O x e3 i 
no està gens clar) 33 .. h X g6. 34 
CIS CeSI? (34 ... g X 15. 35 Dg5 + R18. 
36 Od8 + Rg7 . 37 Og5 + = ) 35 DgS 
Td7. 36 Ce7 + Rf8 . (El negre és mas· 
sa optimista. Correcte era 36 ... T X e7. 
37 O x e7 O X c3! 38 Od8 + I en vista 
dels perillosos peons negres. el blanc 
s'hauria hagut de conformar amb el 
xec continu. ) 37 Of6! ... (Sobtada 
ment el blanc té pOSSibilitats Si 37 
O x e3. 38 C X g6 + + -) 37 .. Re8. 

( Ara va passar una cosa increlble 
RaJkovlc anava molt just de temps. 
mentre 10 tenia prop de vuit minuts 
per a tres jugades. En primer lloc valg 
refusar 38 Cg8 O X c3. 39 Dh8 Cf3 + 
- +. Després vaig decidir que 38 
Ce6 C x e6. 39 d X e6 De5 +. 40 Rh 1 
D x cG. 41 e5 Dd5 no era convenient. 
Finalment. havent corregut el rellot-
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ge. no valg veure millor pla que 38 
0h8 + R x e7. 39 016 + Re8. 40 Dh8 +. 

1/ 2 · 1 / 2 

Però. què passava amb 38 Cc8!!? No 
valg comprendre que aquesta lugada 
fos legal , però guanya immediatamenr 
- LI Oh8 + + LI C x d6 +. SI 38 
005 +. 39 Rhl O x e8 40 Oh8 + Re7 
I 41 O x c8 -+. De fel no hi havia de
fensa . Una magnllica manera de del ' 
xar escapar el primer premI. 

RAYMOND KEENE 

1'.. .. 335 O 32 / 0 

RAJK·OVIC · O. ROORIGUEZ 

Defensa Indla de dama 

d4 C16. 2 e4 06. 3 CI3 b6. 4 a3 eS 
5 e3 g6. 6 Ce3 Ag7. 7 Ae2 0·0. 8 0·0 
d6 . 9 b4 Cbd7. 10 Tbl Ab7. 11 Ab2 
Oe7. 12 Ob3 Tab8. 13 Tfdl Tle8? 14 
d x eS d x eS. 15 CbS a6 . 16 Cd6 Te7 
17 Ce5 C X e5. 18 A x e5 Aa8. 19 b X c5 
T x eS. 20 CISI g X IS. 21 AX b8 Ce4 
22 O x b6. 

1 · 0 

N:· 336 O 32 / 0 

RAJKOVIC · SIGURJONSSON 

Defensa índia de dama 

1 d4 Cf6. 2 e4 06. 3 CI3 b6. 4 a3 Ab7 
5 Ce3 dS . 6 e XdS C XdS. 7 e3 Ae7. 
8 Oa4 + e6. 9 Ad3 0·0. 10 Oe2 h6. 11 
Ce2 c5. 12 d X cS A X c5. 13 e4 Ct6. 
16 0·0 Cbd7. 15 Cg3 Te8. 16 Oe2 Cg4. 
17 b4 Ad6. 18 Ab2 CgeS. 19 C x eS 
C X eS. 20 AbS Oh4. 21 Tadl Cg4. 22 
h3 C x 12. 23 T x d6 O x g3. 24 Tdl 
C X h3 +. 25 Rhl Oh4. 26 g x h3 Tc2! 
27 T X b7 O X h3 +. 28 Rgl Og3 +. 29 
Rhl Oh4 + . 30 Rg l DgS + . 31 RI2 
T X e2 +. 32 A x e2 Td8 . 33 Acl 0h4 + 
34 Re3 Og3 +. 35 AI3 ~S . 36 Re2 15. 
37 e X 15 e X 15. 38 Ae3 DeS. 39 Rf2 04. 

0 · 1 

N.O 337 R 67 / a 

TATAI · TOSAN 

Defensa holandesa 

1 d4 dS . 2 e4 e6. 3 CI3 15. 4 g3 Cf6. 
5 Ag2 e6. 6 0·0 Ae7. 7 Cbd2 0·0. 8 
CeS Cbd7. 9 Cd3 Co4. 10 Oe2 Oe8. 
11 CI3 gS. 12 CieS OhS. 13 13 Cd6? 
14 cSI C17. 15 Ad2 A16 . 16 Ae3· Oh6. 
17 b4 Og7. 18 Ob2 hS. 19 e4 l x e4. 
20 f X e4 Ae7. 21 Oe2 d x e4. 22 A x e4 
C16. 23 Tael Ch6. 24 Cg6 C x 04. 25 
C X e7+ O x e7. 26 O x e4 T x fl +. 27 
T x 11 Ad7. 28 dSI Oh7. 29 Oe3 Ae3. 30 
O X gS + Og6. 31 Oe7 Af7. 32 CeS. 

1 • O 



N." 338 E 23/c 

SIGURJONSSON - TATAI 

Obertura Ruy López 

1 04 oS. 2 CI3 Cc6. 3 AbS 15. 4 Cc3 
I X 04. 5 C X 04 dS. 6 Cg31? ... (Una 
modesta conllnuacló que no porta cap 
problema al negre. La vanant crítica 
es produeix amb 6 e X eS d x e4.7 
C x c6 DgS o 7 ... OdS. ) 6 . Ag41 7 
h3 A x 13. 8 D x 13 Dd61 (Probable
ment la resposla més enèrgica. Des
prés de 8... Cte és possible 9 ehS i 
el blanc podria exercir alguna pres 
siÓ) 9 O-O (9 CIS no és més que 
un toc d 'encenalls; després de 9 ... De6 
10 Og4 Rf7 el negre guanya algun 
temps I té una forta presència en et 
centre.) 9 . 0-0-0. 10 A xc6.. (Es 
pal Juga r 10 c31) 10 D X e6. 11 
DIS + Rb8. 12 D x eS O x e2. (Maig ral 
ets enrocs encreuats cap dels dos bàn
dols té molles possibilitats d'atac. El 
JUdiCI posIcional assenyala certes pr&
eminències l'estructura blanca de 
peons amb el peó " d" Isolat i tres 
grups contra dos. és una situació do
lenta per al blanc. i la lleugera ini· 
eiallva que té és dlficil pugui compen· 
sar la. ) 13 d4 Cf6. 14 DIS (Altrament 
el neg re es desenvoluparia guanyanr 
temps. A 14 AgS es replica amb la forta 
'4 Te8. ) 14 . O XIS.1S C XIS Ce4. 
(Un gros bunyol seria 15. g6 a causa 
do 16 Ag5! I el blanc guanyaria .) 16 AI4 
g6. 17 Tae1 Td7. 18 AeS Tg8. 19 Ce3 
Ad 61 20 14 (20 1311 Cg3 el lorl ca· 
vall negre podria ésser pres, encara 
que gairebé no es pot prendre si bé 
en sort Iria un avantatge blanc) 20 .. 
e6. 21 94 Tl8. 22 Rg2 Td17. (El negre 
rerdna l'expansió en el centre amb 
23 A X eS 24 I x eS CgS I 25 .. Ce6. 
La lorta posIció de bloqueig del ca· 
vall negre pOdria ter canviar la situa· 
c ló . ) 2315 g X Is. 24 g x lS (Tampoc 
no és mIliar 24 T x 15 T x 15. 25 g x f5 a 
caus? de 25 .. A X eS! 26 d x eS d4, i 
24 Tc4 no va enlloc. mentre hI ha l'a· 
menaça b7·bS o Ce4·d2) 24 . TeSI 
25 AI4 (Desprès del canvi a d6 el 
blanc perd el peó de IS . ) 25 ... hSI (~s 

Im;Jorlan l que el cavall blanc no vagI 
a 94. Després de 25 . A x 14. 26 T x 14 
CI6 27 Cg5 la situació no és prou 
Clara) 26 Tl3 Tg7 + . 27 Rh2 A x I4 +. 
28 T x 14 CI1l . 29 TI3 Tg07. 30 Ce2 

Els partIcIpants del torneIg ·Costa Catalana- O'esQuerra a dreta ' Slgur/onsson, 
RaJkovlc. Gonzàlez Mestres. Medil/S . Keene. Taral , 0 , Rodr;guez , J. L. Fernandez. 

(Després de 30 Tc3 guanya 30 .. eS!) 
30 . Te2 + . 31 Rg31 Tg8 +. 

O· 1 

N.Q 339 O 32/ a 

O. ROORIGUEZ - SIGURJONSSON 

Defensa ¡ndia de dama 

1 d4 C16. 2 CI3 06. 3 e4 b6. 4 AI4 Ab7. 
5 e3 Ab4 + . 6 Cld2 Aenl 7 Ce3 cSI 
8 dS e x dS . 9 e X dS d6 . 10 AbS + 
R18. 11 e4 a6. 12 Ae2 bs. 13 Oe2 
Cbd7. 14 04 b4. 15 Cd1 hS. 16 Ce3 
g6. 17 h3! CeS. 18 Cdc4 Dc7. 19 Ah2 
A16. 20 O-O Td8. 21 14 Ad4. 22 aS! Rg7. 
23 Rh1 Cel1l . 24 AI3 The8. 25 Tae1 
Ob8. 26 Od3 b3. 27 Cd1 Aa8. 28 Ce3 
Cg8. 29 Te2? Ch6. 30 T2e1 h4 . 31 
Ce2 A16 . 32 Cc1 Te7 . 33 C X b3 Tde8. 
34 Te2 Rg8. 35 Tle1 Ag7. 36 eSI d x eS. 
37 I X eS C x eS. 38 C x eS A x eS. 39 
T X eS T x eS. 40 T X es T x eS. 41 Dc3 
16 . 42 C x eS. Cls . 43 Cd7 O x b2. 44 
C X I1l+ R17 . 45 A X es Cg3 +. 46 Rh2. 

, • O 

¿ Va eres suscriptor del 

uBUTLLETí D'ESCACS U? 
Suscríllete y lI.fúnllelo entre tus amigo. 

Garcia Conesa i Tosan. 

N." 340 E 87 / a 

TOSAN - SIGURJONSSON 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 c x d4 . 4 
C X d4 C16. 5 Ce3 a6 . 6 Ae2 e6. 7 O-O 
Ae7. 8 14 0·0. 9 Rh1 Ce6. 10 Ae3 Ad7. 
11 a4 Oe7. 12 Cb3 b6. 13 Oe1 Cb4. 
14 Cd4 Tlc8. 15 0R3 Ae8!? 16 Tl2 Od8. 
17 Ad3 Cd7. 18 Tl3 CeS. 19 151 eS. 20 
161 A X 16. 21 CIS Rh8. 22 Tal1 Ta7. 23 
Ch61 Ae6. 24 T x 16 9 x 11l . 25 A x eS1 
b X eS. 26 Tl3 C x d3. 27 c x d3 Tb8. 
28 Oh4 15. 29 OhS 141 30 g31 16 . 31 
g x l4 Oe8. 32 Oh4 Oe7. 33 IxeS 
d x eS. 34 CIS Din 35 Tg3 Tg8. 36 
eh6 T x g3. 37 C X I7 + T X I7. 38 h x g3 
Rg7. 39 Og4 + R18 . 40 DeS + Ae8. 41 
O X eS + Rg7. 42 Oe8 Ad7. 43 O x a6 . 

1 - O 

N." 341 F: 93/ a 

MEONIS · KEENE 

Defensa Caro. Kann 

1 e4 c6. 2 d4 dS. 3 e x dS e x dS. 4 
Ad3 Ce6. 5 e3 g6 . 6 CI3 Ag7. 7 O-O 
Ch6!? 8 AI4 AlS. 9 A x h61 A X h6. 10 
A XIS g XIS. 11 c41 Ag7. 12 c x d5 
O x dS. 13 Ce3 Od7. 14 dS caS . 15 
Oe2 O-O. 16 T'ell? TacS! 17 O x el 
O x e7. 18 T X e7 Tld8. 19 Td1 A16 . 20 
Te2 Ce4. 21 h3. 

1/ 2 - 1/ 2 
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X TORNEIG OBERT INTERNACIONAL DE CAN PICAFORT [Mallorca) 
14 al 24 octub re 1980 

L'ANGLÈS HARTSTON, SUPERÀ TOTHOM 

En el seu dese aniversari 
aquest torneig es presenta com 
el més qualiFicat de l'Estat es · 
panyol, car encara que no SI ' 

gui molta la participació si s'hi 
reuneixen jugadors qualiFicats. 
Aquesta vegada trobem 10 ti· 
tols internac ionals, entre ells 
dos grans mestres. 

Això Feia que algunes de les 
actuacions servissin per avaluar 
internacionalment, com Fou el 
cas de Leontxo Garcia, per 
exemple 

El torneig Fou un exit per a 
l'a ngles Hartston que, després 
de quat re victòries seguides de 
sortida -Giménez, Amillategul, 
La Rota (que després es va re
tirar) i Gómez- Féu unes taule s 
amb Suba i prossegui les vic
tòries, ara amb Bellon i ShariF. 
Acabà amb tres taules amb H0i , 

Qualificada participació 

H0i i Medina arribaren als set 
punts de la mateixa manera : amb 
quatre victòries i sis taules. El 
danes guanyà Spitzer, Onna, 
van Baarle i Eslon al comença
ment, entaulant amb AFek en 
aquest periode, mentre després 
ja només Féu taules : Suba, Me
dina, Hartston , Gómez i Maerki. 

El MI Medina acudi a Can Pi 
caFort per cons iderar excessiva 
la qualitat del torneig .Costa 
Catalana-, en el qual havia es
tat invitat a participar. Però es 
trobà amb una serie de contrin· 
cants equivalents, ja que li to· 
caren els dos GM i quatre MI. 
Se'n sorti molt bé i Fou una bo· 
na actuació . 

Bellon anava Fent el torne ig 

convenient després de l'enso· 
pegada del primer dia entaulanl 
amb Barez, havent guanyat V, 
ñas, Sacl as I Ramera, ¡ entau
la t amb Medina. En el momenl 
cri tic perdé amb Hartston i tor
nà a trobar-se amb personal cò· 
mode, guanyant Leontxo i Bai · 
sinde, campió juvenil de Puer· 
to Rico. A continuació Féu tau
les amb Suba i a la darrera ran · 
da s'ho jugà tot con tra Eslon i 
perdé. 

El campió espanyol Mario Gó' 
mez es situà Força bé a partir 
de guanyar Castro a la 3.° ron
da, però a la 4.° ja perdé amb 
Hartston. Tornà a remuntar I 

guanyà Martin , però aleshores 
fou Suba qui li barrà el pas. Tau· 

Eslon i Medina. HISTORIAL DELS TORN EIGS OBERTS DE CA 'N PICAFORT 
Eslon i Suba compartiren el 

segon lloc a mig punt de distàn
c ia. El suec perdé amb H0i a la 
meitat de la prova i pogué re· 
cuperar Fàcilment guanyant Mas, 
Rietveld i Martin ; a continuació 
Féu taules amb Hartston i aca
bà guanyant Bellon ,la qual cosa 
el situà definitivament. 

Edició 

El romanès tingué una sortida 
Fulgurant guanyant de ca rrera 
Garc ia, Gercowsky, Taeqer i 
Leontxo, peró després s'apagà 
Fent taules amb Hartston, H¡¡ji , 
Medina, Bellon i ShariF, amb una 
sola victòria entremig contra 
Gómez. 
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II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 
VI II 

IX 
X 

Any 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Se90n 
Guanyador cl asci ficat Part icipa nts 

M erin o Cordo vil 22 
Medina Cordovil 22 
W esterinen Pom ar 55 
Medina O. Rodriguez 52 
O. Rodri9uez Merino 63 
Bellon Haïk 108 
Bellon Eslon 106 
Castro Bellan 96 
Bellon Medi na 102 
Hartston Eslon 87 



les amb Afek i Hl'li , i victòria 
final contra Czerniak l'ajudaren 
a classificar-se satisfactòria
ment. 

Quan Martín perdé amb Gò
mez (6,0 ronda) anava ben si
tuat després d'haver guanyat 
Pastor, van Gelderen i Leontxo, 
i entaulat amb Medina i Sharif. 
Aleshores començà l'operació 
de remuntar, però va resul tar 
que era la d'alçar-se per a tor
nar a caure, ca r guanyà i perdé 
alternativament amb Taeger, Es
lon, Balsinde i Afek. 

El fracàs s'emparà de Castro, 
que va perdre amb Gómez, 
Quintana i lizàrraga, entre al
tres resultats poc satisfactoris, 
i per això anà a parar tan ava ll , 
amb només cinc punts, o sia el 
50 %. 

Excel.lent classificació de Ro
mero, que fou el millor jugador 
local. I també Sabater amb el 
14è, lloc. 

Com de costum el torn eig es 
disputà en l' Hotel Exagon, on 
també s'allotgen els jugadors, 
que es troben com a casa seva. 

J, P. 

NY 342 D 10/ b 

HARTSTON · LA ROTA 

G.O. Defensa ortodoxa 

1 d4 dS . 2 e4 06. 3 Ce3 C16. 4 e x dS 
e x d S. 5 Ag5 Cbd7. 6 e3 Ab4. 7 Ad3 
eS. 8 Cge2 c4. 9 Ac2 0-0. 10 O-O Da5. 
11 13 TeS. 12 Od2 Oa6 . 13 a3 AaS. 14 
Ta.l RIS, 15 Del h6 . 16 Ah4 b5. 17 
e4 Ab7, 18 e5 Cg8. 19 14 q6. 20 15 g5 . 
21 Ag3 16 . 22 06 Cb8. 23 Oe3 Oe6. 24 
h4 Te7, 25 RI2 Cd7. 26 DI3 Cb6. 27 
h x g5 h x g5 , 28 Thl Tg7. 29 Th8 Te8. 
30 T.h1 aS. 31 Oh5 Tee7. 32 Oh6 Re8 , 
33 O x 16 Ce8, 34 T1h7, 

1 • O 
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MARTlN • TAEGER 

Defensa Pirc 

1 04 g6. 2 d4 Ag7. 3 Ce3 d6. 4 14 C16. 
5 CI3 0·0. 6 Ae3 Ca6, 7 e5 Cg4. 8 
Ag1 e5. 9 h3 e X d4, 10 O X d4 ChS. 
11 0-0-0 Ce S. 12 g4 15 . 13 Ae4 + Rh8 . 
14 gS CgS, 15 . X d6 e x d6 . 16 O x d6 
O x d6. 17 T x d6 Co4. 18 C Xo4 I Xe' 
19 CeS A x eS. 20 f x e5 CeT. 21 e6. 

1 - " 

CLASSIFICACIÓ FINAL 

Primer HARTSTON (MI) (Anglaterra), 8 punts. 

20n. i 3er. amb 7 i mig 
ESLON (MI) (Suècia) i SUBA (GM) (Romania), ambdós 
amb 53,5 punts de Bucholz. 

4rt. a 11 è, amb 7 punts 
H01 (MI) (Dinamarca) (57) ,MARIO GÓMEZ (Espanya) (54), 
MEDINA (MI) (Espanya) (54), AFEK (Israel) (51,5) , SHA· 
RIF (MI) (I ran) (50,5), ROMERO (Mal lorca) (46), MAERKI 
(Suissa) (45,5) i LlZARRAGA (Madrilenya) (44,5), 

12è. a 14è. amb 6 punts i mig 
BELLON (GM) (Espanya) (54), ULVESTAD (E.U.A.) (47,5) 
i SABATER (Mallorca) (44). 

15è. a 28è. amb 6 punts 
MARTIN (Espanya) (53), BALSIN DE (Puerto Rico) (49), DU
RAO (MI) (Portugal) (48,5), CZERNIAK (MI) (Israel) (48), 
HANSEN (Dinamarca) (46), VAN BAARLE (MF) (Holan
da) (45), J. M.a RIERA (Mallorca) (44), J. C. MAS (Mallorca) 
(43,5), SALA DEN (Colòmbia) (43), PARDO (Madrilenya) 
(42,5), RISTIC N. (Iugoslàvia) (40) i PLANAS (Mallorca) 
(38,5) , 

29è. a 39è, amb 5 punts i mig 
TAEGER (R.F.A.) (51), LEONTXO GARC IA (Alacantina) 
(49,5), RASIC (Iugoslàvia) (49), DELTELL (Alacantina) (47,5), 
TEMPRANO (Saragossa) (46), DIAZ CERON (Granadina) 
(44), VIÑAS (Gallega) (42,5), PEPITA FERRER (M IF) (Espa
nya) (42), L. GIL (Mallorca) (39,5), SAMUELSSON (Islàn
dia) (39) i SUAU (Mallorca) (36). 

Fins a 80 classi ficats de 87 inscrits. 

N." 3 •• E 12/ b C x l. , 20 A x l4 T XI • . 21 T X I4 T x 14. 
22 O x e7 Ae6. 23 De6 A x g2 + . 24 
R X g2 012+ . 25 Rhl 013 + , SABATER · MY'HRE 

Defensa Philidor 

1 e4 e5. 2 Ct3 d6. 3 d4 e X d4 . 4 O x d4 
Ce6. 5 AbS Ad7. 6 A x e6 A x e6. 7 
Ce3 C16. 8 AgS Ae7. 9 0-0-0 0-0. 10 
Thel C.d5? 11 e x dS AX g5 +. 12 
C x gS O x g5 +, 13 " . 

1 • O 

N.O 345 R 89 / e 

ESLON · HIIII 

DefenSa Pirc 

1 e4 d6. 2 d. C16. 3 Ce3 g6 . 4 14 Ag7. 
5 CI3 0· 0. 6 Ad3 c aS. 7 es Cd7. 8 Ce4 
e5. 9 Ceg5 h6 , 10 C x I7 T X I7 , 11 06 
Tf6. 12 e x d7 A X d7. 13 O-O c x d4. 
14 C x d4 Ce5. 15 Ae2 ObS. 16 Rh1 
Ta18, 17 Cb3 Co6_ 18 Ae4 Rh7. 19 Oe2 

0 - 1 

N.o 346 E 10/ b 

TAEGER · GUEOAN 

Obertura vienesa 

1 e4 e5. 2 Ac4 Cc6. 3 Cc3 Ct6. 4 d3 
d6. 5 14 Ag4. 6 CI3 e x 14. 7 A x 14 Ch5, 
S Ae3 Ce5. 9 C x e5 0h4 +, 10 g3 
A x dl . 11 A x 17 + Rd8 . 12 g X h' 
A x e2. 13 A X hS d x e5. 14 Rd2. 

1 • O 

N." 347 R 94 / b 

TEMPRANO· LA ROTA 

Defensa Caro Kann 

1 04 eS. 2 d4 dS. 3 Ce3 d x 04. • 
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C Xe4 CHi. 5 C x 16 + e x l6. 6 CI3 
Ad6. 7 Ae2 0·0. 8 Ae3 Ob6 . 9 Del Ag4. 
10 0·0 Te8. 11 h3 AhS. 12 Od2 IS . 13 
Ad3 A x 13. 14 g Xl3 06. 15 e3 Oe7. 
16 Ah6 14. 17 h4 Cd7. 18 hS C16. 19 
h x 06 l x g6. 20 Oe2 Rh8. 21 Rg2 Cg8. 
22 Thl Oe7. 23 A x 06 C x h6 . 24 Tagl 
Tg8. 25 Rll Oe6. 26 T x h6 Tae8. 27 
A X e8. 

1 · O 

N.<' 348 R 47/ a 

ULVESTAO · BALSINOE 

Obertura anglesa 

1 e4 C16. 2 Ce3 eS . 3 g3 Cc6. 4 Ag2 
06. 5 d3 Ag7. 6 Ch3 0-0. 7 CI4 b6. 8 
h4 Ab7. 9 hS e6. 10 h X g6 h x 06. 11 
Ad2 dS. 12 e X dS e X dS. 13 Cl x dS 
C XdS. 14 A x dS Oe7. 15 Oa4 Cd4. 16 
A x b7 O x b7. 17 0·0 Tle8. 18 Tael 
T x e2. 19 T x e2 CI3 +. 20 Rg2 
C X d2 +. 2113 C x ll . 22 Te8 + T x e8. 
23 O X e8 + Rh7. 24 Del Ch2. 25 
R x h2 O x 13. 26 Ce4 OhS + . 27 Rg2 
A x b2. 

0 · 1 

N.O 349 E 03 / d 

MEOINA · OURAO 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS . 3 Cd2 eS. 4 Cgl3 Ce6. 
5 e x dS e x dS. 6 AbS Ad6. 7 d X eS 
A x eS. 8 Cb3 Ad6. 9 0·0 Cge7. 10 
Ad2 a6 . 11 A X c6 + b x e6. 12 AaS 
Od7. 13 Tel eS. 14 CeS DIS. 15 Ce4 
014. 16 C x d6 O x d6 . 17 Od2 Ae6. 18 
Oe3 e4. 19 Ab4 Ob6. 20 Cd4 aS. 21 
Aa3 Tg8. 22 Te3 Rd7. 23 Tael Ce6. 
24 C x e6 I X e6. 25 T X e6 d4 . 26 O X e4 
Tge8. 27 OdS + . 

1 • O 

N." 350 RQO 

BELLON . ESLON 

Obertura Nimzòwltx 

1 Ce3 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e X d4 . 4 
C x d4 e6. 5 CdbS Ab4. 6 AI4 eS. 7 
Ag3 0b6. 8 e3 Cge7. 9 a3 A x e3 + . 
10 C x e3 dS. 11 b4 0-0. 12 C x ds 
C X dS. 13 O X ds AlS. 14 e3 Tfd8. 15 
Ob3 Ad3. 16 0·0-0 e4. 17 A x d3 e X d3. 
18 Td2 oS. 19 Rb2 a4 . 20 0a2 CaS. 21 
AeS Cb3. 22 Thdl Og6. 23 13 Tae8. 
24 ObI C X d2 . 25 T x d2 0e6. 26 Ad4 
T x d4. 

1 • O 

N.O 351 R 16 / b 

HARTSTON · BELLON 

Obertura Reti 

1 CI3 dS. 2 g3 e6. 3 Ag2 AlS. 4 0·0 
Cd7. 5 d3 e6 . 6 Cbd2 Cg16. 7 b3 h6 . 
8 Ab2 Ob6. 9 Del Ae7. 10 e4 Ah7. 11 
Oe2 0-0. 12 Rh1 aS . 13 a4 Oa6. 14 e5 
Ce4 15 Cd4 CecS. 16 14 Tae8. 17 TI3 
16. 18 Ah3 Ad8. 19 Tel bs. 20 Aa3 b4. 
21 Ab2 I x eS. 22 I x eS Ae7. 23 T x 18 + 
C X 18. 24 C213 Oa8. 25 Ag2 Ced7. 26 
h4 Ag6. 27 Ah3 AhS . 28 g4 A17. 29 hS 
Ch/". 30 Ael Ad8. 31 AI4 T18. 32 Tll 
eS. 33 CbS Ae8. 34 Ad2 Cb8. 35 Cd6 
Ad7. 36 gs h X gS. 37 C x g5 A x gS. 
38 T x 18 + R x 18. 39 012 + Re7.40 
A x gS + C X gS. 41 Oh4 . 

1 . O 

N.O 352 E QO/ b 

CASTRO · QUINTANA 

Defensa francesa 

1 e4 e6. 2 d4 b6. 3 CI3 Ab7. 4 Ad3 
eS. 5 e3 CIS. 6 e5 CdS. 7 O-O e X d4 . 
8 e x d4 Cb4. 9 Ae2 Ae7. 10 Ce3 dS. 
11 AI4 a6 . 12 a3 C4e6. 13 Ad3 Cd7. 
14 Tel bS. 15 a4 b4. 16 Ce2 0b6. 17 
b3 O.Q·O. 18 Ag5 Hi . 19 e x Hi g X 16. 
20 Ah4 Ad6. 21 Od2 Rb8. 22 CI4 C X d4 . 
23 C x e6 C x b3. 24 Ob2 C x al . 25 
aS O x aS. 26 T x al Ob6. 27 C X d8 
T X d8 . 28 A X h7 Th8. 29 ObI CeS. 30 
Ag3 C x I3 +. 31 g X I3 AeS. 32 Og6 
Oe7. 33 Ag8 A x g3. 34 h x g3 d4 . 

0 · 1 

N.O 353 E 57 / a 

GÓMEZ· HARTSTON 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 06 . 3 d4 e x d4. 4 
C x d4 as. 5 Ad3 Ce7. 6 O.Q Cbe6. 7 
C X c6 e x c6. 8 14 Ae7. 9 Cc3 o-o. 10 
Ae3 bs. 11 OhS 16. 12 a4 g6. 13 Oh6 
b x a4. 14 T x a4 Tl7. 15 Tlal Cb4. 16 
Oh4 IS . 17 012 C x d3. 18 e x d3 Ab7. 
19 Ad4 018. 20 Tll Te8. 21 Oe3 Ad6. 
22 eS Ae7. 23 Te4 TA7. 24 T x e8 
O X e8. 25 Tel Oa8. 26 g3 gS. 27 Ce2 
Ae6. 28 AeS 9 X 14. 29 C x 14 AgS. 30 
0f2 Ob8. 31 Ad6 Ob3. 32 Te3 OdI + . 
33 Oil Oa4. 34 Te4 DaS. 35 Tb4 h6 . 
36 Tb8 + Rh7. 37 h4 A x 14. 

0·1 

N." 354 R 56 / e 

BELLON · MEDINA 

Obertura peó dama 

1 d4 dS. 2 Ce3 C16. 3 Ag5 Cbd7. 4 
13 eS. 5 e4 e X d4 . 6 O x d4 d X e4. 7 
0-0-0 a6. 8 f X e4 e5. 9 Oc4 Oa5. 10 
CI3 Ae7. 11 Rbl 0-0. 12 CdS Ad8. 13 
Ad2 OcS. 14 e x e5 o x c4. 15 e x c4 
C x e4. 16 Ae3 bS. 17 Cd2 Ce16. 18 
C x 16 + C X I6. 19 Ae2 Ab7. 20 AI3 
A x 13. 21 C X 13 Ae7. 22 AgS Ce4. 23 
Td7 Tae8. 24 Ae7 Tle8. 25 Tel IS . 26 
Cd4 Cf6. 27 T x c7 T xc7. 28 C x f5 
CdS. 29 Ah4 T x el +. 30 A x el Tl7. 
31 g4 hS. 32 h3 Rh7. 33 Re l C14. 34 
Cg3 h4. 35 Ce4 Te7. 36 CgS + Rg6. 
37 Cl3 Te3. 38 C x h4 + R17. 39 AI2 
T x h3. 40 Rd2 Re6 . 41 CIs . 

1/ 2 · 1/ 2 

N.o 355 

MARTlN . BALSINOE 

Defensa Caro Kann 

R 95 /a 

, e4 eS. 2 d4 dS. 3 Cc 3 d x e 4. 4 
C x e4 C16. 5 C XI6 + o X 16. 6 Ae4 
AlS . 7 AI4 e6. 8 CI3 Cd7. 9 0·0 Cb6. 
10 Ab3 Cd5. 11 Ag3 Ad6. 12 Tel A x ~3 
13 h X g3 Od6. 14 Ch4 Ag6. 15 e' 
Cei'. 16 013 0 ·0·0. 17 Tad l IS . 18 dS 
OcS. 19 d x c6 O x c6. 20 De3 b6. 21 
CI3 T x dl . 22 T X dI 16. 23 eS eS. 24 
e X b6 O X b6. 25 O x b6 o x b6. 26 Td6 
Rb7. 27 T X I6 Tel . 28 Ch4 e4. 29 
C x f5 A x iS. 30 T x f5 e3. 31 . x e3 
T x e3. 32 Tn Tel +. 33 Ah2 Te2. 34 
T x h7 T X b2. 35 g4. 

1 • O 

N." 356 E 64/ b 

GÓMEZ · MARTIN 

Defensa sici liana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e x d4. 4 
C X d4 116. 5 e4 Ag7. 6 Ae3 CHi. 7 Ce3 
0·0 . S Ae2 b6. 9 0-0 Ab7. 10 13 06. 11 
C X e6 d x e6. 12 eS Cd7. 13 14 Oe7. 
14 AI3 Tad8. 15 Da4 95. 16 f x g5 
A x e5. 17 h3 Ces. 18 A X c5 b x cS. 
19 Oe2 Td4. 20 Ce4 A'6. 21 b3 TldS. 
22 AhS T8d7. 23 Tael AeS. 24 C16 + 
A X I6. 25 g X I6 Td2. 26 A x 17 + Rh8. 
27 T x e6 TdS. 28 O X d2 A x e6. 29 
A X e6 T x d2. 30 17 Td8. 31 18(0) + 
T X 18. 32 T X 18 + Rg7. 33 TI7 + O x 17. 
34 A x f7 R X 17. 35 RI2 R16. 36 RI3 
AeS. 37 Re3 hS. 38 g3 a6 . 39 94 h4 . 40 
RI3 Rd4. 41 g5 . 

1 • O 

Els Paisos Catalans són un projecte que es basa en la llengua 
i en la història comunes, les quals són condicions necessàries, 
però no suficients, en el carni de la unitat nacional. 

ALBERT BALCELLS 
·H istòria dels Paisos Catalans . 
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EIVISSA per J. Ondo 
ANDORRA 

La temporada pitiüssa s'obri 
amb el torneig per equips · Char
cuteria Sa Charcu . , en un acte 
de confraternitat i companyonia 
de tots els clubs d 'Eivissa, 

El 20n, Torneig social del 
Club d'Escacs Eivissa va veu
re el triomf del veterà jugador 
Francesc Vallès, seguit de l ju
venil Justi Quero , en una prova 
amb massa absències dels prin
cipals jugadors del Club, No
més hi part ic iparen nou juga
dors, 

A Sant Antoni i organizat pel 
club del -Bar Deportivo . es ce
lebrà el ler, Torneig social del 
Club, Resultà vencedor Cris
thian , segUit del juvenil A. Tor
res, Xicu Planells i A. Harte, fins 
una vintena de participants , 

La selecció pitiüssa va vencer 
l'andorrana 

El passat octubre es celebrà 
l'encontre amistós de tornada 
en tre la selecció del Principat, 
composta per Gómez, Santa ma
ria , Pur9imon, Lacasa, J, A. Pan
tebre i B, Pantebre i els juvenils 
Purra , Boixader, Guardiet i Ma
yoral i la selecció pitiüssa, com
posta per Gercowski, Oneto, Jo
Iy, Bordes, Marestaing i J, Oli
ver i els juveni ls R, Olive r, Cap
devila, Quero i Rosell ó, 

El primer ma tx es va resoldre 
amb triomf eivissenc per 6 a 4 
punts , En el segon, malgrat els 
canvis andorrans amb les in-

" '. '.ou.(:. ", .,. 
I .. ~UM ... "' ... .. "~ ". , a~ 
ClUA .. . . , 

clusions de Clua i Tarradellas i 
els juvenils Morales i Pere ira, 
torna ren a vèncer els illencs per 
6,5 a 3,5 punts , i per consegüent 
el resultat final fou de 12,5 a 7,5 
punts , 

A l'èxit esportiu s'ha d'afegir 
el d'organització de la Federa 
ció i Club GEV A. en unes jorna
des perfectes i amb el desig de 
poder-les repetir, 

Justi Quero vencedor del Tor
neig d'ascens a categoria Pre
ferent insular a Sant Josep, 

El passat mes de novembre, 
organitzat pel Club Escacs Sant 
Josep, es celebrà aquesta pro
va amb participació de vint ju
gadors, Vencé Justi Quero, se
guit d'Antoni Ramirez, Antoni 
Torres i Xicu Planells, que ob
t ingueren l'ascens a la catego
ria Preferent. 

Torneig del Centre d'Escacs 
de Nadal 

El juvenil Andreu Capdevila 
va vèncer en aquest Torneig 
que tancava l'any, seguit de 
Lluis Gercowski, Quero, J, Tor
res i J, Tur, fins a 14 participan ts, 

o , o', 

• • t .. v_. ¡1'l«IJ 'I, w·, ... 

L'equip andorrà ve participant 
a les Olimpiades des de fa 
anys, Sempre ha tingut uns re
sultats modestos, però això no 
minva el seu sentit esportiu de 
participació, 

Després dels dos primers en
contres amb França i Irlanda, 
adversaris clarament superiors, 
començaren a reaccionar i si· 
tuar-se en un lloc adient, si bé 
pels seus resultats contundents, 
tant a favor com en contra, els 
alts i baixos de la seva classi
ficació foren considerables, 

Quan semblava que s'havien 
estabilitzat. després de guanyar 
Angola , empatar amb Jamaica , i 
guanyar Kènia, resultà que s'ha
vien enfilat massa amunt, i Algè
ria els catapultà cap avall , aga
fant aquells una bona plaça meno, 
tre els andorrans veien fondre's 
una bona classificació, 

Si ens guiem pels resultats, el 
millor jugador fou De la Casa, 
que fou l'únic que superà la 
barrera del 50 %, i també B, 
Pantebre, assolint el 50 %, en
cara que amb menys partides, 
També és de destacar Clúa, vo
rejan t aquest percentatge, La 
resta tingué una actuació dis
creta, Ten int en compte que, 
almenys sobre el paper, i pel 
que fa la seva avaluació, els 
adversaris no eren pas millor 
que ells s'ha de creure que 
aquells deuen ésser d 'aquests 
jugadors que estan sortint amb 
empenta de zones del món que 
s'estan desvetllant, i no so la 
ment pel que fa els escacs, 
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11 TORNEIG INTERNACIONAL FEMENI DE CALA GALDANA 

Cale Galdana (Menorca), del 29 d'octubre al 8 de novembre de 1980 

VICTÒRIA CONJUNTA DE LA MADRILENYA 
NIEVES GARCIA I DE L'HOLANDESA 

D'ADOPCiÓ VAN DER MIJE 

Tllol Aval. FEoeRACIO 1 La FEDA havia previst de 
temps enrera l 'o rganització d 'un 
torneig internacional femeni 
anyal. Però ni Sevilla ni Madrid, 
que havien tingut una candida
tura , havien acabat de confir
mar la seva organització , mal
grat disposar de jugadores es
trangeres a bastament a l'èpo
ca del Torneiç' Interzonal Feme
ni d'Alecant de l'any passat. 

~ NOM 

~ Nleve, GARCIA -+-M-,,+-,-,,-1, r--,-,,-,o-,,---1 

~ ..:.J A. VAN OEA MIJE GMF 2285 Holanda '12 
3 Z. VEROCI·PETRONIC GMF 2285 Hong"a % 

Una opció de Platja d'Aro tam
poc no fou possible, i s~rgi la 
possibilitat de rehabilitar les or
ganitzacions escaquistes de Cala 
Galdana, que ja tenien el prece -

e AKHMllOVSKAIA GMF 23 15 

A. PIHAJlIC MI F 2080 

I--+- ---+ ,.., 
:,~,,:,,::R:::~AS ':" 
Jull" GALLEGO _ 

Teleu CANEl.A _ 
I---+--

M.O Tere5iJI llORACH _ 
'---'--

1685 J 

9 1800 

1800 " 

URS~ 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

Espanya 

dent del Torneig Interzonal Fe- piona d'Espanya, Maria del Pina 
meni de 1973 i de la Copa Clare Garcia Padró n, la qual no va 
Bened ict de 1974, d 'un progra- poder acudir per raons d'estu -
ma de quatre competicions de dis. 
les quals només se'n pogueren Per raons de pressupost no 
fer aquestes dues perquè s'es- es va poder substituir per una 
troncà l'interès de la promoció jugadora estrangera qualificada 
de competicions internacionals i això va impedir que el torneir 
oficials per part de l'equip di- pogués servir per atribuir nor-
rectiu de la FEDA d'aleshores. mes i es quedés senzillament 

El promotor de tota aquesta per avaluació, 
activitat és el Sr, Joan Casals, L'absència de la campiona 
ben conegut en l'àmbit esca- d 'Espanya fou coberta per la 
quista per haver estat l'organit- reusenca M ,o Teresa Llorach , 
zador dels cèlebres torneigs in- que fou la 3,0 classificada en el 
ternacionals de Ciutat de Ma- recent campionat femeni d'Es-
llorca de 1965 a 1972, per on panya. I gairebé a peu d'avió 
paEsaren els millors jugadors s'hagué de substituir Conxita 
del món, Canela , campiona de Catalunya 

Recollint la bona disposiciÓ i sots-campiona d'Espanya, per 
de l'actual Directiva de la FEDA. la seva germana Teresa, expe-
el Sr. Casals va fer-se càrrec rimentad a també però un xic 
de l'organització d 'aquest tor- apartada de la pràctica en els 
neig, que tenia la particularitat darrers temps , 
d'entrenar les jugadores de cara Nieves Garcia i Pepita Ferrer 
la seva participació olimpica , -junt amb Garcia Padrón-

Per aquest motiu es cuidà la eren les jugadores olimpiques 
participació estrangera, que fou designades, però calia decidir 
de qualitat, si tenim en compte una quarta que en principi s'ha-
que de les tres GMF dues han via de dilucidar entre M ,o Luisa 
estat candidates enguany, Akh - Cuevas i Julia Gallego, i que 
milovska¡a i Veróci-Petronic , si aquesta competició podia servir 
bé eliminades. Del costat espa- per aclarir les coses, 
nyol hi mancava la recent cam- El Director del torneig fou el 
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sotasignant i l'àrbitre-jutge el MI 
Antoni Medina , el qual tenia al
hora la missió d 'examinar el joc 
de les participants, ca r és l 'en
trenador que havia d'acompa
nyar l'equip olimpic espanyol i 
fer de capità, 

Ja la primera ronda va ésser 
espectacular perquè s'entaulà 
una viva partida entre Akhmi
lovskaia , que es tenia per favo
rita, i Van der Mije -Nicolau 
quan era sol tera , època dels 
seus principals èxits fins ara
ambdues dilucidant una mena de 
matx particular, i que per terce
ra vegada es va decantar per la 
neo - holandesa -anteriorment 
romanesa- que obtenia així un 
3-0 a favor seu contra la soviè
tica, 

En aquesta mateixa ronda Ca
nela va malversar una bona de
fensa contra Garcia , mentre Ve
roci ensenyava les ungles del 
seu joc emprenedor contra la 
jugadora iugoslava, 

A la 2,° ronda les jugadores 
espanyoles van tenir un bon 
comportament amb una majoria 
de taules en els seus compro
mesos encontres. que represen· 
ta va la primera confrontació con
tra l'estol d'estrangeres, 



La 3.0 ronda encara es man
tenia el ·stato quo- entre les 
principals participants, si bé a 
la 4.0 començava la davallada 
de les espanyoles, que en gene
ral eren derrotades a excepció 
de Garcia, que estava a l'alçà
ria de la seva fama . 

A la 5.0 ronda es produia un 
encontre significatiu pel que po
dia representar per a ambdues 
contendents el desenllaç d'a
quest torneig . La partida Galle
go-Cuevas, en la qual la prime
ra tenia ja 2 punts mentre la 
segona només en tenia un, i a 
sobre portava les negres. En 
una lluita molt tancada però ten
sa, les blanques havien patit per 
mantenir la igual tat , i en arribar 
el control fet just a temps, Ga
llega va proposar les taules que 
foren acceptades gairebé d'im
mediat amb un .Oh! - general de 
la sala, perquè a la jugada se
guent Gallega guanyava una pe
ça , de la qual cosa no s'havien 
assabentat les dues jugadores. 

També va ésser significatiu el 
resultat de la partida Verbci-Akh
milovskaia, que la jugadora hon
garesa va emprendre resoluda
ment i en una posició que es 
podia esperar acabés resultant 
victoriosa malgrat la seva com
plexitat, va deixar per taules, 
abandonant aixi el duet que for
maven Garcia i Van der Mije al 
cap de la classificació. 

A la 6.0 ronda tot segui igual . 
pel que fa als primers llocs, car 
les taules de les tres jugadores 

J. GALLEGO . , 

capdavanteres no van modificar 
la situació. 

La 7.0 va donar ja una em
penta a la jugadora holandesa, 
que fou l'única triomfadora del 
tercet, i es va coLlocar mig punt 
per sobre les altres dues. Gar
cia no va poder amb Gallega ni 
Verbci amb Ferrer. 

Però novament es va resta
blir l'equilibri perquè Van der 
Mije s'havia de conformar amb 
taules contra Ferrer, en una llui
ta curta portant les negres, men
tre García aprofitava un error 
teòric de la inexperta Llorach . 
Verbci s'hi atansà una mica amb 
una esplèndida victòria contra 
Gallega. 

M.l. CUEVAS 
UPA U 

encara tot decidit perquè les ju
gadores no es conformaven amb 
la seva posició i més quan Van 
der Mije va quedar perduda, amb 
dos peons de menys, contra 
Cuevas, i Garcia tenia una par
tida delicada contra Pihajlic. Fi
nalment Cuevas s'equivocà, per
dé un peó i després la partida 
per temps , quan no era pas tan 
dific il imposar l 'avantatge acon
seguit, però l'astúcia de l'expe
rimentada holandesa la va des
concertar. I la iu('oslava va aca
bar perdent els estreps en la 
tensa siuació a la ll inda del con
trol. 

Aixi Nieves Garcia i Alexan 
dra van der Mije van compartir 

A la darrera ronda no estava el primer lloc de la classificació 
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en peu d'igualtat perquè fi ns el 
Sonneborn Berger era el mate,. 
I la seva partida particular foren 
taules . Per atribuir el trofeu s'ha 
gué de recòrrer a l'artifici de la 
conducció de les ne¡¡res per part 
de Garcia en la seva esmenta
da partida. 

Ferrer va voler posar les co
ses a lloc I feina tingué. L'aJu
dà Gallega deixant-se fer un do
ble en posició igualada, i aixi la 
jugadora catalana va poder que
dar davant del grup ressagat de 
les espanyoles. 

No cal dir que Nieves Garcia 
i Alexandra van der Mije van fer 
un torneig esplèndid, acabant 
imbatudes, i amb bona demos
tració de joc. Zsuzsa Veroci -Pe
!ronic va ser la més espectacu
lar amb un joc atracti u però que 
en el fons no va acabar d'ésser 
l'efectiu que semblava, si bé tam
bé va acabar imbatuda, Va cons
tituir una decepció l 'actuació 
d'Elena Akhmilovskaia. Després 
de perdre contra Van der Mije 
en la 1.0 ronda tot i haver ob
tingut un bon avantatge d'ober
tura malversat per precipitació , 
quedà en siluació incòmoda per
què havia de forçar les partides, 
la qual cosa no aconsegui i que
dà finalment endarrerida. 

Am àlia Pihajlic era una juç¡a
dora ·test· per a les nostres per
què resultava la més assequI
ble, i aixi ho fou per a Garcia I 
Cuevas, que la guanyaren, i per 
a Gallega, que hi féu taules. 

Pepi!a Ferrer no va estar mas
sa encertada amb partides que 
va malmetre com amb Akhmi 
lovskaia , i sobretot, Pihajlic . M ,O 
Luisa Cuevas va exhibir bastant 
bon joe, si més no caut. Julia 
Gallego també té bon joe, pot
ser més actiu i to t, però s'estre 
nava internacionalment. Teresa 
Canela va actuar irregularment 
amb coses bones i d'altres no 
tant. I la benjamina M,o Teresa 
Llorach va saber aquantar el xà
fec sense desmoral itzar-se . S'a 
fia nçà millor en la seç:ona mei
tat, quan li tocaren ossos, i fou 
quan tinç¡ué tau les amb Akhml 
lovskaia i fins bona parti da con
Ira Van der Mi ie, però la manca 
d'experiència la trai . 

JORDI PUIG 

Alexandra van der M IJe 

(HMILO\lC'K A 11' 

Elena Akhml/ovsk818 

N." 357 E I I / d 

PIHA~LIC - CUEVAS 

Gambit de rel 

1 e4 e5 . 2 14 e x f4 . 3 CI3 g5. 4 Ac4 
Ag7, 5 d4 d6 . 6 O-O h6. 7 Ce3 Ce7. 8 
Ce2 Ce6. 9 e 3 O-O. 10 h4d5. 11 e x d5 
C x dS . 12 h x g5 h X g5. 13 RI2 Ae6. 
14 Od3 016. 15 De4 Ce3. 16 AX e6 
C X t1 . 17 Ab3 Ce3. 18 Ad2 Tle8. 19 
Od3 114. 20 CIgl Oh4 + . 21 g3 I x g3 +. 
22 C x g3 Oh2 + . 

0 - 1 (1 :26 - 1:58) 

N.O 358 E 57 l a 

VER()CI - AKHMIL'OVSKAIA 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 Ct3 e6. 3 d4 e X d4. 4 e x d4 
a6. 5 Ad3 C16. 6 o-o Oe7, 7 Oe2 d6 . 
8 e4 g6. 9 14 Ag7. 10 Ce3 o-o. 11 Ae3 
CcG. 12 C x c6 b x c6. 13 eS e5 . 14 
I x eS d X e5. 15 Ca4 AeS. 16 Ag5 ehS. 
17 Cb6 Tae8. 18 A x a6 Cf4. 19 Dc2 
h6. 20 Ah4 g5 . 21 AI2 Ag4. 22 Ae4 
Rh8. 23 a4 15. 24 Ae3. 

1/ 2 - 1/ 2 (1 :50·1 :361 
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Amà/IB P/ha/I,c 

Nieves Garcia 

N," 359 E 24 / a 

N. GARCIA - CUEVAS 

Obertura Ruy López 

1 e4 e5. 2 el3 CcS. 3 AbS a6. 4 A x e6 
d x e 6. 5 ()-() Ag4 , 6 h3 Ah5. 7 g4 Ag6 
8 C x e5 Ad6. 9 C X g6 h X g6. 10 013 
0h4 . 11 Rg2 0·0-0. 12 d4 16, 13 Ae3 
ehS. 14 Cc 3 el7 15 Ce2 eS. 16 e3 
Tde8. 17 d X e 5 Ces. 18 Og3 O X g3 + . 
19 e x g3 Ae7. 20 b4 Ad8. 21 Tadl e6. 
22 AI4 Ae7. 23 Tlel Cd3, 24 T X d3 
A X f4 . 2S f3 AeS. 26 Ted1 Te7. 27 efl 
The8. 28 Ce3 Re7 29 ee4 Af4 . 30 a4 
g5. 31 Cb6 AeS. 32 Td7 + Rb8 . 33 
T X e7 T x e7. 34 Td8 +. 

1 • O (2:03 - 2 20) 

N.O 360 E OO¡ b 

VER()CI - PIHAJLIC 

Defensa fr ancesa 

1 e4 e6. 2 d4 dS. 3 eS b6. 4 e3 Dd7. 
S Cf3 hS. 6 AgS Aa6. 7 A X a6 C x a5. 
8 Oe2 Cb8. 90·0 eS . 10 c4 ex d4. 11 
C X d4 Ae7. 12 A X e7 C X e7. 13 ee3 
Cbc6. 14 e x e6 O X c6 . 15 e x d5 C x d5 
16 e x dS o x dS. 17 Tfdl DaS. 18 Td4 
Te8. 19 a4 OcS 20 Tadl 06. 21 b4 



Oe6. 22 bS De7. 23 h3 Ae7. 24 013 
Thd8. 25 016 + Ae8. 26 Td6 Tb8. 27 
T x e6 + f x e6. 28 Dh8 + Rf7. 29 Oh7 + 
A18 . 30 O X e7 T X dl + . 31 Ah2 T1d8. 
32 Oh7 Tbe8. 33 Oh8 + . 

1 - 0 (2:07-2:15) 

N.O 361 O 31/b 

AKHMILOVSKAIA - N. GAACIA 

Defensa Bogoindl8 

d4 C16. 2 CI3 e6. 3 e4 Ab4 + . 4 Ad2 
De7. 5 Cc3 A X c3. 6A X e3 Ce4. 7 Dc2 
C X c3. 8 D X c3 a5 . 9 a3 O-O. 10 e4 
d6. 11 Ad3 a4 . 12 O-O Cd7. 13 Tael 
eS 14 d X eS C x e5. 15 C X e5 O X e5 . 
16 eS O x c3. 17 T x c3 Td8. 18 c X d6 
T X d6. 19 Tlel Ad7. 20 13 Ae6 . 21 AI2 
Tad8. 22 Ae3 A18 . 23 Ae2 Ae7. 24 Td3 
16. 25 h4 h6 . 26 hS T x d3. 27 A x d3 
Te8. 28 g4 Ad7. 29 AI4 eS . 30 eS 
I X eS+ . 31 R x eS b6. 32 AlS A X I5. 
33 A X iS Te6. 

1/ 2 - 1/ 2 (2 '04 . 1:30) 

N." 362 E 54/ 0 

FEAREA - T. CANELA 

Defensa sic il iana 

1 e4 eS. 2 CIl C16. 3 eS CdS. 4 d4 
e x d4 . S O X d4 e6 .. 6 c4 CcS. 7 Od l 
Cb6 8 Ce3 a6 . 9 Ae3 Ab4. 10 Ob3 aS . 
11 a3 a4 . 12 Dc2 A x c3 +. 13 D X c3 
De7. 14 Cd4 C x d4 . 15 O X d4 Ta6. 16 
e5 CdS. 17 A x a6 b X a6 . 19 0·0 0·0 . 
19 Tlel Oe6. 20 Tael Ab7 . 21 13 ObS. 
22 Dc4 e x e3. 23 o x b5 a x b5. 24 
T x e3 AdS 25 Td3 Te8. 26 AI2 A18. 
27 Ae3 Ae7. 28 Ad4 Te7. 29 14 Te8. 
3D g4 h6 31 Tgl Th8. 32 15 T08. 33 
gS h X gS. 34 T x gS Th8. 35 h3 Th4+ . 
36 Tg4 Th7. 37 Tdg3 Ac4 . 38 T X g7 
T x g7. 39 16 + RIB. 40 T x ~7 

1 - O (226-229) 

N.O 363 E 70 / 0 

VAN OER MIJE· GALLEGO 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 1 CIl CcS. 3 d4 e X d4 . 4 
C x d4 C16. 5 Ce3 e5 . 6 CbS d6 . 7 
AgS 06. 8 Cal b5. 9 CdS Ae7. 10 
A X I6 A x 16. 11 e3 O-D. 12 Ce2 Tb8. 
13 Ae2 Ag5 . 14 e2e3 06. 15 0·0 AeS. 
16 Rhl Ah6. 17 b4 15. 18 e X IS g x 15 . 
19 14 Ag7. 20 a4 AcS. 21 a X b5 a x bS. 
22 TIJ Rhe . 23 Th3 Tg8. 24 Ad3 e4 
25 OhS h6 . 26 Og6 Tl8 . 27 Ae2 Od7 . 
28 T x h6 + A x h6. 29 o x h6 + Rg8. 
JO Ab3 De6. 31 Ce7 + . 

1 - O (1 '45 - 2 04 ) 

Zsuzsa Veróci·Petronlc 

N.O 364 E 70 / a 

VEAbCI - GAllEGoO 

Oefensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 Ce6. 3 d4 e x d4. 4 
C x d4 CIB . 5 Ce3 eS. 6 CdbS d6 . 7 
CdS C X dS. 8 e x dS Ce7. 9 e3 CIS. 
10 Ad3 96. 11 O-O a6. 12 Ca3 Ag7. 13 
Ce4 O-O. 14 a4 Ce7. 15 Ae2 15 . 16 14 
Ad7. 17 Ae3 Ce8. 18 Od2 Te8. 19 g3 
Tb8. 20 aS AbS. 21 Tlel Oe7. 22 b3 
A x c4. 23 A x e4 e4. 24 Tec1 of1. 25 
b4 A16. 26 Te2 h6. 27 Ab3 Oe7. 28 
Tafl bS. 29 a x b6 C X b6. 30 e4 Ag7. 
31 eS CeS. 32 Aa4 TdS. 33 Tlel Rh8. 
34 e X d6 C x d6 . 35 Te7 018. 36 AeS 
Og8. 37 Ad4 018. 38 Oe3 A x d4 +. 
39 O X d4+ Rg8 . 40 Ad7. 

1 - O 12:07 - 2 :24 ) 

,N.O 365 E 50/ a 

LLORACH - AKHMILOVSKAIA 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 c3 CtS. 3 eS CdS. 4 d4 
c X d4. S e x d4 e6 . 6 Cf3 dS . 7 Ac4 
Ce6. 8 0-0 Ae7. 9 Ad2 O-O. 10 Ce3 
d x eS. 11 d x eS Cxe3. 12 A X e3 b6 . 
13 oe2 Ab7. 14 Tfd1 OcT. 15 Td2 Tfd8. 
16 Tadl T x d2 . 17 T x d2 Td8. 18 a3 
T x d2 . 19 OXd2 Cb8. 20 Ae2 Cd7. 
21 014 h6. 22 Oe4 Ad8. 23 Od4 AdS. 
24 Cd2 Cb8. 25 14 Ae7. 26 b4 Ce6. 27 
Od3 aS . 28 bS CbS. 29 Ab2 Cd7. 3D 
At3 CeS. 31 De2 DdT. 32 a4 A x f3 . 
33 C X 13 Od3. 34 O x d3 C x d3 . 35 
Ad4 AeS. 36 A x cS C X e5 37 Cd2 
C x a4 38 Ce4 Ce3. 39 e x b6 C x bS. 
40 Rt2 Ce7. 41 Re2 CdS . 42 C X dS 
e X dS. 43 Rd3 16. 44 e X t6 aS . 45 
f x gS h x g5 . 46 h3 Rf7. 4T g3 R x f6. 
48 Re3 RfS . 49 Rd4 a4 . 50 Re3 Re4 . 
51 Rb4 d4. 52 h4 9 x h4 . 53 g X h4 d3 
54 Re3 a3. 

0-1 (3:29 - 2.34) 

Pepita Ferrer 

N.!) 366 o 60/ b 

CUEVAS - AKHMILOVSKAIA 

Defensa Grünfeld 

1 d4 Cf6 . 2 CI3 96. 3 e4 Ag7. 4 93 O-D. 
5 Ag2 dS . 6 Cbd2 eS. 7 O-O e x d4 . 8 
C x d4 Cc6. 9 C x e6 b X e6. 10 e x d5 
e x dS . 11 Cb3 Ab7. 12 Tbl Ce4. 13 
Ae3 e6. 14 CcS C x eS. 15 A x eS Te8 
16 Od2 Od7. 17 Tfdl Ted8. 18 Ab4 d4 
19 A x b7 O X bT. 20 AeS eS. 21 Db4 
OdS. 22 b3 hS . 23 h4 e4. 24 Tbel d3. 
25 exd3 e X d3. 26 Ae3 Td7. 27 Td2 
Tad8. 28 Te4 AeS . 29 TeS Od6. 30 Ag. 
Te7. 31 AgS 16. 32 Oe4 + Ag7. 33 Te6 
OdS+ . 34 O X dS T x dS . 35 Ae3 aS . 
36 TeS T7d7. 37 T x dS T x dS . 38 AI4 
Ae3 39 Tdl Ab4. 

1/ 2-1 / 2 (2 :32·2:27) 

Ny 36T o 24/ a 

AKHMILOVSKAIA - VAN OEA MIJE 

G. D. Defensa eslava 

d4 dS. 2 CI3 C16. 3 e4 d x e4. 4 Ce3 
eS. 5 a4 AtS. 6 CeS Ca6. 7 t3 CdT. 8 
C X e4 eS . 9 e4 Ae6. 10 dS e X dS. 11 
e x dS AlS . 12 Ce3 Ag6. 13 h4 hS. 14 
d6 Te8. 15 CbS Te6. 16 Ce4 Cb4. 17 
CSa3 Ob8. 18 Ae3 A x d6 . 19 CaS 
Ce2 +. 20 C x c2 T X c2. 21 Ad3 A x d3 . 
22 O x d3 T x g2. 23 Tdl Tg6. 24 Ce4 
Ab4 + . 25 RI2 CeS. 26 OdS Oe7. 27 
O x eS+ O X eS. 28 C x e5 Te6 . 29 Cd3 
C X d3. 30 T x d3 O-D. 31 Tel Ae7. 32 
AgS A x g'S. 33 h X gs TeS . 34 14 Te4. 
35 RI3 T x a4 . 36 Tb3 b6. 37 Thl g6. 
38 Tdl Te8. 39 Td6 T8e4. 40 Tf6 Teb4. 
41 Te3 Te4. 42 Te3 (S) Te8. 43 Te7 
Tl8. 44 Tb7 TaS . 45 Rg3 TbS. 46 T x a7 
Tb3 +. 47 Rh4 T x b2. 48 Tb7 bS. 49 
T6b6 Tb4. 50 Tl6 Tb3. 51 Td7 Tl3 . 52 
Tb7 b4. 53 T X b4 TeS. 54 15 T8e3. 55 
Tb8 + Rg7. 56 T x 17 + R x 17 .. 

0 - 1 
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VII TORNEIG INTERNACIONAL D'ALACANT 
Ibi (Xixona), del 3 al 13 de novembre de 1980 

Martín fallà per poc el títol de 
mestre internacional. 

Guanyà el torneig junt amb Eslon i Castro 

La Federació Alacantina ha 
trobat aquesta vegada el suport 
necessa ri per al torneig tradicio
nal de cada any a la ciutat de 
les joguines, és a dir, allà on es 
fabriquen . 

El torneig tenia ralicient dels 
possibles jugadors que podien 
aspirar a treure la norma de 
MI , i sobretot Àngel Martin, que 
està pendent d'obten ir la ter
cera que li ha de donar definiti
vament el titol. 

piada i des d'allà ha retornat al 
seu pais. Els nostres organitza
dors el trobaran a faltar perquè 
sempre estava disposat a col.la
borar. 

Interessant actuació de l'ira
nià Sharif en la seva primera ac
tuació a Espanya. Però més in
teressant per a nosaltres és la de 
Sànchez Guirado, el jugador ala
canti que ha obtingut una nor
ma de Mestre de la FIDE en fer 
el 50 % de la puntuació possi
ble amb una sola derrota i una 

sola victòria, aquesta contra 
Castro en partida de 18 jugades 
només. 

Pel que signifiquen els seus 
titols, malament l 'actuació dels 
dos GM Rodriguez y Westèri
nen, 

Palacios féu bona puntuació, 
però per la igualtat de les for
ces en joc, que donaren moltes 
taules, va quedar molt enrera 
La vict ima fou Gómez, que en
cara no està en condicions in
ternacionals. 

CLASSIFICACiÓ FINAL 

No podia començar mi llor el 
nostre campió, perquè va gua
nyar el sempre dificil Castro , 
aprofitant que duia les blanques. 
A continuació va tenir una for
ta lluita de 68 jugades amb Pa-

Clasllll 

MARTiN 

NOM TilOI Av .. I .... c:.o FEOERACIO 1 

Espanya 

, , . 
o 1 y, 

5 • 

y, y, 

1 • 

V, 1 

9 10 r OTAl s B 

l '12 5'h 23,75 

lacios, que era un rival directe 
pel que fa a les aspiracions de 
litol. En guanyar semblava en
carri lar-se als seus objectius. 
Però a la 5.0 ronda ensopegà 
perdent amb Eslon, la qual cosa 
posava dificil la seva aspiració. 
Salvà D restes Rodriguez amb 
ràpides taules i a continuació 
guanyà aferrissadament amb les 
ne0res Westèrinen, per la qual 
cosa tornava a tenir al seu abast 
el tito l. 

A la darrera ronda, però, con
tra M. Gómez, t ingué un error 
d'obertura i no va passar de les 
taules, mancant-li aixi el mig 
punt que li calia per a completar 
el compte. Llàstima, perquè la 
campanya que havia dut era 
prou bona com per haver- la po
gut rebla r al seu gust. 

Eslon i Castro van complir, 
aquest darrer amb els seus ha
bituals alts i baixos. Probable
ment ha estat l'última actuació 
del colombià en terres espanyo
les, almenys en aquest periode 
de cinc anys que hi ha residi t, 

ESLON 

CASTRO 

SHARIF 

SANCHEZ GUIA.I,OO 

o ROORIGUEZ 

J L FERN ANDEZ 

WESTERINEN 

PAUCIOS 

" M. GOMEZ 

I MI 

TM' 

M' 

24"0 

" .. 
"'" 

I GM 2410 

Lr:: 
Categoria: 5.° (2373,50 punts) 

N.O 368 

MARTIN - CASTRO 

Obertura Ruy López 

Colomboa 

Iran 

Espanya 

Per ... 

t Espanya 

~ 
F,nld,ndql 

t Espanya 

Espanya 

E 31/ b 

1 e4 es, 2 Cf3 Ce6, 3 AbS .6, 4 Aa4 
Cffi . 5 O-O bS, 6 Ab3 Ab7, 7 Te1 AeS . 
8 e3 d6, 9 d4 Ab6 , 10 .4 O-O. 11 AgS 
h6 . 12 Ah4 gS, 13 Ag3 Cd7. 14 a X bS 
a x b5. 15 T X a8 A X a8. 16 Ca3 b4. 17 
Ce4 b x e3. 18 b X e3 Of6. 19 h4 e x d4 . 
20 h X g5 h X g5. 21 C X b6 C x b6. 22 
c X d4 097. 23 eS d x e5. 24 C x eS 
C x eS. 25 A x eS OgS, 26 A x e7 CdS, 
27 AeS ffi . 28 Ag3 Te8. 29 T x e8 + 
O X e8. 30 Od3 Ae6. 31 OfS Od8. 

perquè d'aqui va anar a rDlim- 1 - o (1.50 - 1.06) 
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y, O 

O y, y, 

y, 1 y, 

y, y, 

O 1 

V2 Y2 1 
I Vl , 

'h O y, ! , 

5'!, 23 

5V2 22,25 

S 

y, y, 1 % O 4V2 21. 

'I. 'I. O y, y, '12 1 

'I. y, O y, y, y, 
4 

• 

MI = 6 

N. 369 E 66/ b 

FERNANDEZ · MARTIN 

Defensa siciliana 

1 e4 eS, 2 Cf3 eS. 3 d4 eX d4 , 4 C X d. 
Ce6. 5 CbS d6 . 6 Af4 . 5. 7 A.3 C16. 
8 AgS AeS, 9 Cd2 a6 , 10 A x l6 g x l6. 
11 Ce3 15. 12 Ae4 OgS . 13 Cf3 O Xg2, 
14 Tg1 Oh3. 15 Tg3 OhS, 16 CdS 0-0-0. 
17 TgS OhS. 18 . X fS 04. 19 f x eS 
e X t3. 20 e7 A x e7. 21 C X e7 + C x e7. 
22 Od2 dS. 23 0-0-0 Td6, 24 Ad3 Rb8 . 
25 TeS CCS . 26 TfS O x h2. 27 T x f7 
CeS. 28 Of4 Oh6, 29 O x h6 T x h6. 30 
Te7 ThS. 31 Rd2 C X d 3. 32 R x d 3 
TfS, 33 Tgl Tf6. 

1 / 2 - 1/ 2 (2 .28·2 .23 J 

19.50 

150 

1625 

16 



N." 370 E 40/ . 

WESTERINEN · J . L. FERNANOEZ 

Obertura Ruy López 

1 04 eS. 2 CI3 Ce6. 3 AbS a6 . 4 Aa4 
C16. 5 0·0 Ae7. 6 Tel bS. 7 Ab3 d6. 
8 e3 0·0. 9 h3 Ab7. 10 d4 Od71? (10 .. . 
Te8 és la IInia de moda) 11 Cbd2 . . . 
(11 AgSI? h6 -o 11 .. Tae8 seguil 
de 12.. Ad8 i 13 . Ce7-. 12 Ah4 
Od8. 13 Cbd2 Cd7. 14 AX e7 C x e7. 
15 ef1 Cg6. Dely-Averbach. Moscou, 
1962. ) 11 ... Tad8. ( 11.. . Tae8!? 12 
Ac21? .. (Conegui era 12 Ctl . I 12 
dS ... ) 12 . Tle8!? (12 . e X d4. 13 
e x d4 Cb4. 14 Abl eS. 15 a3 Ce6. 16 
dS Cb8 ) 13 b3 (13 dS!? . ) 13 . 
~5!? (Jugada moll compromesa però 
que dóna grans complicacions i can 
Yia la marxa posIcional de la partida) 
14 d x e5 d x e4! (Única, SI 14 ... C X e4 
15 C X e4 d X e4. 16 O x d7 T x d7. 17 
A x e4 ... + -) 15 e x l6 A x 16. 

16 
A X e41 ... (16 C X e4! T x e4 . 17 T x e4 
O x dl +. 18 A x dl T x dl +. 19 Rh2. 
amb avantatge blanc. Si 19 ... Ce7. 20 
Te3 ... ; 19 ... h6! ; Si 16 T x e4 A X c3! 17 
T x eS D x e8. 18 A x h7 + RhB. 19 Tbl 
Cb4! 00 ) 16 ... b41 (Aquest peó és el 
que porl arà la victòria ; les peces blan
ques del fl anc de dama no es poden 
desenvOlupar i l'amenaça b x c3 és ven
cedora .) 17 A X c6 D x c6. 18 T X e8+ 
O x e8. 19 011 b X e3. 20 Cc4 A x f31 
(Destrueix l'enroc blanc i elimina un 
defensor de les caselles el i d2. ) 21 
9 x 13 e2. 22 Ab2 .. (22 Cb2 Oc6! 23 
Oe4 O x e4. 24 b X e4 Tdl + 25 Rg2 
A x b2. 26 A x b2 T X al vencent.) 22 . 
A X b2. 23 C x b2 Oe51 (Deixa a les 
blanques en un atzucac; la dama ne
gra trava les tres peces blanques.) 
24 Del .. (Davant 24 ... O x al SI Juga 
el cavalL) 24 .. De31 25 Rg2 h6. (Per 
tal que no eXisteixi 25 De3 ... ) 26 h4 
(S. 26 Cc4 O x al 27 D x al Tdl gua-

nya fàcilment.) 26 . Td6! 27 h5 TdSI 
28 Ca4.. (Si 28 Oe3 TgS +. 29 Rtl 
O x b2. 30 Tel T x hS guanyan!.) 28 
Oe6. 29 014 .. . (29 Oe3 TgS +. 30 Rtl 
DbS + . 31 Oe2 Tg1 + guanyant. ara les 
blanques tenen la casella C4. ) 29 
T X hSI (Amenaça 30 .. Og6 + I 31 
Th1 + guanyant la torre .) 30 Tel Dg6 + . 
31 RI1.. . (Si 31 Og3 TgS + guanya. ) 
31 ... Od3+1 32 Ag2 Tg5 + . (Abando
na. Si 33 Rh3 Og6 decideix. o 33 Rh3 
Od7 + . 34 Rh4 ... -34 Rh2 ThS + . 35 
Rgl OhJ-. 34 .. ThS+ . 35 R x hS 
Oh3+. 36 Oh4 g6+ . 37 RXh6 O x h4 
++.) 

0·1 

JOSE LUIS FERNANOEZ 

N.O 371 R 7S/a 

ESLON • MARTlN 

Defensa Benoni 

1 d4 C16. 2 CI3 eS. 3 dS 06. 4 e4 
e x dS. 5 e x dS 06 6 Ce3 Ag7. 7 e4 
0·0. 8 Ae2 bS. 9 eS Cg4. 10 AI4 Te8. 
11 0·0 C x eS. 12 A x bS Aa6. 13 Tel 
A x b5. 14 A X e5 A x e5. 15 C x e5 
Ob6 . 16 013 T18. 17 Cg4 15. 18 Ch6 + 
Rg7. 19 Te7 + R x h6 . 20 Oh3 + RgS. 
21 14+ .. . 

1 • 11 (1.58 . 1.52) 

N." 372 E'14/ C 

CASTRO· WESTERINEN 

Obertura escocesa 

1 e4 eS. 2 Cf3 Cc6. 3 d4 e x d4 . 4 
C x d4 AeS. 5 Cb3 Ab6. 6 Ce3 Cge7. 
7 a4 aS. 8 03 dS . 9 A02 Cb4. 10 0·0 
Ae6. 11 C X dS Cb X dS. 12 e x dS 
A X dS. 13 A x dS O x dS. 14 O x dS 
C X dS. 15 e4 Cb4. 16 eS Aa7. 17 Tel + 
Ad7. 18 Tdl + AeS. 19 Ad2 Cd3. 20 
Ae3 C x b2. 21 Td4 b6. 22 Tg4 b x eS. 
23 T x g7 e4. 24 Cd4 e3. 25 T x 17 Ce4. 
26 Co6 Ab8. 27 Ad4 Te8. 2S Cg7 Te4. 
29 AX e3 Ta6. 30 Tel T X el+ . 31 
A x el Aa7. 32 TI4 Te6. 33 CIS Ab7. 
34 Cd4 A x d4. 35 T x d4 Rb6. 36 Th4 
h6. 37 ThS Te6. 38 TbS + Ra6 . 39 Ae3 
To4. 40 ThS To6. 41 TeS Cb6. 42 
T X aS + Rb7. 43 Ad4 Te4. 44 Ae3 
C X a4. 45 A x h6 eS. 46 h4 Rb6. 47 
Ta8 Rb7. 48 TI8 e4. 49 Ae3 TeS. 50 
TI4 Cb2. 51 Rll TbS . 52 Ad2 Tb3. 53 

hS Ra6. 54 h6 e3. 55 Tf6 + AbS . 56 
A x e3 T x e3. 57 Tl8. 

1 • O 

N.O 373 E 82 / b 

WESTERINEN · MARTlN 

Defensa siciliana 

1 04 eS. 2 Cf3 d6. 3 d4 e X d4. 4 C x d4 
C16. 5 Ce3 06. 6 Ae2 A07. 7 0·0 Ce6. 
8 Cb3 0·0 . 9 Rhl Ao6 . 10 14 Oe8. 11 
AI3 Td8. 12 CdS Ad7. 13 e3 AeS. 14 
Del 06. 15 Ce3 eS. 1615 dS. 17 e X dS 
04. 18 A x e4 C x e4. 19 Oh4 Cd6. 20 
d Xe6 A X e6 . 21 Cd4 Te8. 22 I X g6 
h X 06. 23 Cg4 Te4. 24 AI4 CIS. 25 
Cf6+ A x f6 . 26 O X I6 C x d4. 27 e x d4 
OdS. 28 AeS O x 16. 29 T x f6 Te2. 30 
TOl Te8. 31 h4 T x b2. 32 hS To6. 33 
T x o6 I X o6. 34 h X 06 T X a2. 

35 Rh2 
aS. 36 Rh3 a4 . 37 04 a3. 38 dS A x dS. 
39 Tel Ae6. 40 Tdl AdS. 41 Tel Ae6. 
42 TeS Te2. 43 AI6 Tl2. 44 gS TIS . 
45 Te2 TaS. 46 Rg4 a2. 47 Aal Ta4 + . 
48 Rg3 eS. 49 TI2 Ta3+ . 50 Rh2 Rg7. 
51 Te2 R x g6. 52 T x eS Td3. 53 TaS 
AdS. 54 Af6 Tl3. 55 ROl T x 16. 56 
OX f6 bS. 

0 · 1 

N." 374 O 60/ b 

SANCHEZ GUIRAOO · CASTRO 

Defensa Grünfeld 

1 e4 Cf6. 2 d4 06 . 3 CI3 Ag7. 4 g3 
0·0. 5 Ag2 dS. 6 0-0 d x e 4. 7 Ca3 Ao6. 
8 CgS AdS. 9 04 h6 . 10 e X dS h x g5. 
11 C X e4 C x dS. 12 CeS 06. 13 Og4 
Dd6. 14 A x g5 A X e5. 15 d x e5 D X e5. 
16 Tael O x b2. 17 T X o6 Ob4. 18 
T X g6+. 

1 • O ( 1.40·0.44 ) 
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Hem perdut 
un gran amic. 

En el número anterior infor- llengua castellana. Nomes la 
mavem de la vinguda curant meva avia era de IIenpua .va-
restlu del Sr. LUls-José Arcón lenciana - i no va parlar altra 
Llatas president del club d'es- casa en tota la seva vida enca-
cacs · LE ROl-BLANC PEU- ra que ningú no li responia mes 
GEOT. , De Montbeliard (Fran- que en castella. Durant els meus 

) primers 12 anys em va parlar ça. 
Aquella vIsita fou per a con- .valencia. com a tothom.-

firmar la invItació oficIal que ha- . Aquesta IIenpua "va lencia-
via fet a la F.CE. perque re- na" que jo no havia parlat mai 
quip nacIOnal de Catalunya peró si esceltat -continuava el 
prengues part en el XX FestIval Sr. Arcón- em va servir per-
o 'Escacs que s'ha de celebrar que 6 anys despres, trobant-me 
els dies 16 I 17 de maig vinent . al Baix Emporda exercint de 

Poc ens podiem pensar que mestre, pagues comprendre tot 
el 17 de desembre De 1980 dei- el que deien . Per tant la llengua 
xaria aquesta vida. Vingue amb "valencIana" resultava que era 
unes primeres molés ties d'es- igualment "catalana". Vaig es-
tómac, ens escrivi el 12 de se- tar dos anys i mig a rEmporda 
tembre per dir-nos, entre altres i tot just arribar-hi vaig decidir 
coses, que acabava de sortir de aprendre el catala i parlar-Io.-
rhospital despres de /'interna- El 6 de febrer de 1939 passa 
ment que hague de sofrir a mig a França . · Jo no sabia un sol 
cami De retorn, i el 21 de se- mot de france s quan hi vaig arri-
tembre reberem la seva última ba,., peró em feren interpret en-
comunicacIó -ell sempre tan tre els camperols i els francesos 
prolIx i vehement- en que ens de la CIUtat, que tots oarlaven el 
leia tem er el pitjor, com aixi fou , que en deien .patois-. Aixó suc-

El Sr, Frederic Mathie , Presi- cela a Fumel (Lot et Garone) i 
dent Adlunt de l'esmentada en- a Fontanilles d'Aiguesparces 
titat, ens comunica la nova fent- (Dordogne), La llengua catalana 
nos saber que s'havia extingIt te unes arrels profunces que ve-
despres de llarg sofriment i amb nen de molt lluny. Les dimen-
completa lucidesa fins el darrer sions del seu abast són clares 
moment. quan es te en compte el concep-

• EI seu desig més gran -es- te de Paisos Catalans -. 
criu el Sr. Mathie- era veure Aquestes paraules del propi 
triomfar requip catala d'escacs Sr. Arcón ens han donat una part 
en el XXè. Festival -, motiu pel de la seva biografia alhora que 
qual confirma la invitació per a ens mostraven la seva persona-
la nostra participació. litat en tots els ordres. 

El Sr. Arcón havia nascut a Exiliat a França s'instaUa pri-
Villar del Arzobispo, 'pflmer po- merament a Villeneuve-sur-Lot 
ble valencia de llengua castella- on les seves activitats de militant 
na ca mi de Terol -, com escrivi antifranquista el porten a residir 
ell mateix en una carta al diari a Montbeliard on entra a treba-
AVUI el 14 d'agost passat i que llar a la f8brica Peugeot . 
no fou publicada. Nascut el 25 Apassionat tambe dels es-
d'agost de 1914 tenia , per tant, cacs i, a mes, fort jugador, amb 
66 anys. l'ajut d 'uns quants amics crea el 

En l'esmentada carta conti- club ·LE ROl-BLANC PEU-
nuava explicant: .Als 20 anys jo GEOT- , pertanyent al Grup 
nomes havia parlat castellà per- d'Empresa dels Automóbils Peu-
qué els meus pares eren de geot. Mercès al rigor de les se-
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ves idees tots els afeccionats 
als escacs hi troben un bon re
cer en el club que esdeve alhora 
Comite Departamental i Federa
ció, tot d 'una peça. 

Sempre sota la seva iniciati
va, en 1960 es creen les jorna
des escaquistes del Comite 
d'Empresa, geganti torneig d'es
cacs a escala europea. 

Mes que un joc, ell prenia els 
escacs com un mitja perquè 
rhome tingues capacItat de re
flexió, ripor i mutu respecte , per
que cadascú pogues tenir una 
opinió en relació als grans pro
blemes del nostre temps. 
Aquests eren els cflteris que 
guiaven la seva activitat esca
quista. Esmentava que ·LE ROI
BLANC- no es moca amb mIt
ja mànega. Val mes esser cua 
de lleó que cap d'arengada _. 

Lleó ho fou sempre, llUItant 
fins el darrer ale per a mantenir 
el seu Ideal . 

Aixi que conegue el • Butlleti 
d'Escacs- s'hi va subscriure. 
Ens va sorprendre el 30 d'octu
bre de 1979 amb una carta escri
ta en català i explicant-nos la 
seva personalitat. Amb dues pa
raules quedava retratada : . M 'he 
subscrit a la vostra revista pels 
escacs, naturalment, peró sobre
tot per la llengua. El .Butlletí
em dóna la pOSSIbilItat de llegir 
la llengua que tant m'agrada- o 

.Sóc dels que saben que es 
una NaCIó I què es un Estat . 
Crec que compreneu- , afegia . 

Quan vingue a Barcelona en 
el seu primer i darrer viatge a 
casa nostra despres del seu exi
li de més de 40 anys, ens sor
prengue per la seva enteresa al 
cap del temps i del molt que 
havia sofert, com ens explicà . 
Peró tenia les idees clares i una 
fortalesa d'ànim que fins sobta
va al costat d'alguns dels nos
tres tebis conciutadans. 

A més de servar viva la seva 
memÓria , una manera de retre-lI 
homenatge de gratitud per la 
seva devoció a Catalunya, es 
complir el seu desig que ,. equip 
nacional de Catalunya guanyi el 
XXe . Festival . Ens hi haurem 
d'esmerçar. 

Infatigable vIatger, ha arribat 
al terme de la seva cursa . Des
cansi en pau. I segUIm el seu 
exemple. 

J. P 



XI TORNEl6 INTERNACIONAL CAPABLANCA "IN MEMORIAM" 
CIENFUEGOS (CUBA) del 21 de maig al 19 de juny de 1980 

EL G.M. CUBÀ GUILLERMO GARCIA, 
GUANYADOR 

Discreta actuació d'Ochoa. Norma de MI per a Rivas 

Com cada any, la Federació 
Cubana ha organitzat un mag· 
ne festival escaquistic per com· 
memorar la llegendària figura de 
José Raúl Capablanca. 

Quatre foren e/s torneigs ce· 
lebrats. Tres de categoria VII, 
VIII i III, respectivamen t, i un al· 
tre sense categoria oficial, però 
amb validesa per a l' ·Elo. de la 
F/DE. El primer torneig tingué 
una categoria inferior al segon 
perquè s'esperava la part icipa
ció de Tukmakov i en no veni r 
hagué d'ésser substi tuït per un 
jugador de menor avaluació, fent 
baixar la categoria prevista. 

En el primer grup participà el 
jugador basc afiliat des de fa 
uns anys a la Federació Catala
na, Francisco Javier Ochoa, aixi 
com l'aleshores campió d'Espa
nya, Manuel Rivas. 

Ja des de les primeres ron
des es va establir una estreta 
lluita entre els grans mestres G. 
Garcia (Cuba), Razuvaiew (UR-

Categoria 7 o (2414 punts) 

C'Ml NO. Tllo/ A~.t 

, QUILI. GARCIA GM '''' e",. o 
, RAZUVAtEY GM 2S ' !> URSS 

, PfLfGER GM 2525 RFA 

• OILO GARCIA ., 2U D CoIOnlb,. 

• VERA ., 2''' Cubll y, 

• J ,ERNANOEZ ., "'0 CuDI y, 

, 
y, 

SS) i Pfleger (RFA), pels pri
mers llocs, amb un lleuger avan
tatge inicial pel primer, el qual 
va mantenir fins a proclamar-se 
com el primer jugador cubà gua
nyador d'un torneig .Capablan
ca·. 

Pel que fa a Ochoa, si bé la 
seva classificació final fou , punt 
més punt menys, l 'esperada, el 
cami per a arribar-hi creiem que 
fou excessivament .sòlid· . Dues 
victòries, dues derrotes i nou 
tau les componen un balanç mas
sa discret per a un jugador que 
ja fa temps que havia d'haver 
deixat d'ésser una promesa i del 
qual es pot esperar molt més. 

El campió d'Espanya , Manue l 
::livas, va confirmar els bons re
fultats de les seves anteriors 
actuacions i va obtenir la quar
ta norma per al t itol de MI des
prés d'un bon torneig (quatre 
victò ries, dues derrotes i set tau
les), t itol que fou confirmat pel 
Congrés de la FIDE a Malta . 

GM - 10 MI = 7';' MF = 6 

• 1 • , 
" " " !ll u PUNTS '1' 

y, , y, 1 , , 91f2 

1fz ~V2 y, y, , , , 9 , y, y, y, , y, , y, , 81ft 5' 

Y, o , y, , , V1i1 81fz 50,75 
r-, y, , , , y, 81ft 1

48
.75 I 

y, y, o , 1'12 44 75 

N.O 375 R 821a 

F, J , OCliOA· G. GARCIA 

Defensa Alekhine 

1 e4 Cf6. 2 Ce3 dS. 3 e X dS C X dS. 4 
g3 C X e31 5 b x c3 g6, 6 Ag2 Ag7. 7 
Aa31 0·0. 8 Ce2 Od71 9 O-O Te8, 10 Tel 
Cc6, 11 Tbl b6? 12 Cd4 Ab7. 13 C X c6 
A X c6. 14 A x c6 D X c6. 15 A x e7 Dd5. 
16 Ta1 h5. 17 Te3 eS. 18 De2 TacS. 19 
A X eS T X e3, 20 A X e3 0e4. 21 Oa6 
Te7. 22 Od3 Oe6. 23 h4 bS. 24 Tbl a6. 
25 a4 Tb7. 26 a x bS a X bS, 27 Od8 + 
Rh7. 28 Tal AI6 , 29 Oa8 Od7, 30 Ta7 
T X a7. 31 O X a7 OdS. 32 DeS Oe4. 33 
O X bS A X h4. 34 Ob4 O X b4, 3S cx b4 
Ad8. 36 bS, 

1 • O 

N." 376 R 80/ a 

PFLEGER - OCHOA 

Defensa Aobatsch 

1 d4 ¡¡S, 2 e4 Ag7. 3 CI3 e6. 4 e 4' dS. 
S e X dS e x dS. 6 Ce3 Cl6, 7 e X dS 0-0, 
8 Ae4 Cbd7. 9 0-0 Cb6. 10 Ab3 Cb x dS. 
11 CeS Ao6. 12 013 Tb8. 13 AgS Ce7. 
14 Tfdl A x b3, lS a x b3 CldS. 16 Cg4 
16, 17 AI4 c X 14. 18 O x l4 a6. 19 Ce3 
Od6, 20 O x d6 e X d6. 21 Cc4 IS . 22 
Cb6 Tbe8, 23 dS Te7, 24 Rf1 , 

1/ 2 · 1/2 

N.O 377 E 62/ a 

A. BUENO - N. IVANOV 

Defensa siciliana 
, RIVAS - ",,¡ bpanYI o V2 Y2 1fz 1 o , , 

7V2 3975 
1 04 eS. 2 CI3 Cc6. 3 d4 e X d4. 4 
C x d4 ¡¡S. 5 C x c6 b x e6, 6 Od4 16. 7 
Ae4 eS. 8 Od3 Ce7, 9 Ce3 Ab7. 10 14 
dS. 11 e x dS c X dS, 12 AbS RI7 , 13 
I X eS I X es. 14 0-0 Rg7. 15 AgS Ob6+ , 
16 Rhl 04. 17 Og3 006, 18 Tf6 Oc8. 
19 DeS Rg8. 20 T X I8+ O X l8, 21 
A X e7 DIS. 22 Af6. 

-• OCHOA 2'1 0 ESPinyi y, y, y, , y, y, o y, , . 
61f2 142.25 

• s GARCIA GM '"'' M. o y,¡v, o o y, 6'12 34 

" t IVANOII M' '''0 URSS o '12 o 1fz o Y2 L y., • 
'f" _. --1 Cuta 

lj 

o 'hI O 
, o o 1f2 o • 22 

"'''""O .. , t'" Cuba O O O i ' '¡' O • 17,25 

" ~ .u,. o 1- ",o Cub~ O y, y, 
• O t J O * 1.1 R NAVARRO 2325 Mè~ ,e O O O % 0000 2 _ 

1 - O 
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CAMPIONAT INFANTIL DE CATALUNYA 1980 

Classificació final 

Campió amb S punts i mig Francesc Didac GAR
CIA (Catalònia) . 

Sots-campió amb S punts Joan ADSERIAS (Vila
seca). 

3er. a 7e. amb 4 punts 
ARIAS (Vulcà), BOSQUE (Sant Josep), 
GUARDIA (Sant Josep), JlMÉNEZ (La Salle/ 

Horta), MOYANO (Vulcà). 

8e. a 10e. amb 3 punts i mig 
CIURANA (Congrés) , FERNANDEZ (Vulcà) . 
TORRES (Vila-seca) . 

lle. a ISe. amb 3 punts 
FENOLL (C. A. Reus) , LLORACH (Reus Es
portiu), J. M. MARTI (Reus Esportiu), R. MAR
Ti (Reus Esportiu), MURATET (Barcinona). 

16e. amb 2 punts i mig 
PAGÉS (Tordera). 

17e. a 20e. amb 2 punts 
DiAZ (Foment), DORCA (La Salle/Comtal), 
MANRIQUE (AVAM.), ROMERO (Sant An
dreu). 

21 e. i 22e. amb 1 punt i mig 
AGUlLA (Santa Perpètua), MESTlERRI (Valls) . 

23e. amb 1 punt 
GALLARDO (Santa Perpètua) . 

24e. amb mig punt 
MADURELL (Valls). 

EQUIp mfantll del Catal6nlB , de M anresa . campiÓ de Catalunya . 

ACTIVITATS i EX ITS DEL BAGES 

MOlA 

El 16 d'agost es disputà el VIII Trofeu .Pere Godó· 
de partides ràpides amb més de 250 participants d'ar
reu de Catalunya, però especialment de les comar
ques del Bages, Berguedà i Osona. 

Els primers classificats foren : l er., Josep Masca
ró (Santpedor); 20n., Aristegui Garcia (Vulcà) ; 3er., 
Miquel Fabré (Centelles); i 4rt.. Puigdollers (Vic). El 
guanyador local fou Miquel Parés. 

Cal fer notar que els primer. tercer i quart classi fi 
cats ja havien estat guanyadors d'anteriors edicions. 

Anteriorment s'havia jugat el VI Trofeu Infantil-Ju
venil , que fou guanyat per Basili Giménez segui t de 
Juli Pérez, ambdós del Catalònia, de Manresa. El gua
nyador local fou Joan Vilajuana. 

EL CATALÒNIA, DE MANRESA, CAMPIÒ INFANTIL 
DE CATALUNYA PER EQUIPS 

En els qU2rts de final el Catalònia s'enfrontà al 
Reus · C· a doble partit i guanyà l'eliminatòria per 
6 punts i mig a 1 i mig. 

A les semifinals s'enfrontaren amb el Reus . A., 
al qual guanyaren el primer partit per 4 a O, i els 
reusencs ja no tornaren la visita en una evident 
falta d'esportivitat. 

La final es ju
gà a . Terrassa i 
enfrontà Catalò
nia amb Con
grés. El partit 
s'acabà en em~ 
pat a dos punts, 
però com que 
guanyà el pri
mer tauler man
resà els donà la 
victòria de l'e
quip. 

N.O 378 O 18 / b 

Francesc GARCIA · CIUAANA 

G.D. Defensa ortodoxa 

1 d4 dS . 2 c4 06. 3 Ce3 C16. 4 AgS 
Ae7. 5 e3 0.0. 6 CI3 Cbd7. 7 Oe2 c6. 
8 Tdl d x e4. 9 A X e4 CdS. 10 h4 h6 . 
11 C x dS e X dS. 12 Ad3 C16. 13 CeS 
h x gS. 14 h x g5 Ce4. 15 A x e4 d x e4. 
16 O X e4 Ab4 + . 17 RI1 Te8. 18 Oh7 + 
R18. 19 Oh8 + Re7. 20 O x g7 Ae6. 21 
016 + Rd6 . 22 C X I7 +. 

1 - O 

D 'esquerra 8 dreta; Francesc Garcia . OI/en Lao, Sampera , Glménez, Pérez I 

Hernandez 
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DEL CAMPIONAT INFANTIL 
INDIVIDUAL DE CATALUNYA 

N.O 379 R 78/ b 

Francesc GARCIA - JIMtNEZ 

Delensa '"do Benoni 

1 d4 CI6. 2 e4 eS. 3 dS 06. 4 Ce3 
e x dS. 5 e x dS. d6 . 6 e4 g6 . 7 14 a6 . 
8 a4 Ag7. 9 Ad3 0·0. 10 CI3 Te8. 11 
0.0 Cbd7. 12 Rhl Oe7. 13 Cd2 b6. 14 
Cc4 Tb8. 15 eS d x e5. 16 f X e5 C x eS. 
17 C x eS T x eS . 18 AI4 Cg4. 19 013 
Oe7. 20 h3 Ch6. 21 AX eS A x eS . 22 
Tael Dc7. 23 De3 Ag7. 24 De8 + AfB. 
25 De2 CIS. 26 A x iS A x iS . 21 Ce4 
Ag7. 28 Ce3 A18. 29 TI3 e4. 30 Te3 
Ad3. 31 013 AlS. 32 Ce4 Ag7. 33 Cg3 
Tl8. 34 C x 15 O x 15. 35 T1 e2 Od7. 36 
Og3 O x dS. 37 Te8 Od7. 38 T X I8 + 
R x 18. 39 Ob8 +. 

1 - O 



VI TORNEI6 OBERT "VILA DE SIT6ES" 
Sitges (Garraf), 16 a 23 agost 1980 

PAU SERVAT, del Vilafranca, 
I ANTONI A YAS, del Sitges, 

GUANYADORS DELS GRUPS A B, 
RESPECTIV AMENT 

La Penya d'Escacc del Casino 
Frado decldi enguany elevar la 
categoria del seu habitual tor
neig obert d'estiu de caire co
marcal i atreure l'a tenció d'al 
tres focus escaquistics de Ca
talunya , 

Amb aquest motiu es dota el 
torneig de millors premis per la 
quantitat total de 50,COO pesse
tes, la qual cosa va permetre 
una millor inscripció en relació 
a d'altres vegades , si bé encara 
lluny del que es voldria , car no 
r 'arriba al limit dels 4C jugadors 
que es pretenia , 

De tota manera el certamen 
tln¡jué una bona colla de juga
dors de cate¡;oria Preferent i fou 
molt disputat en totes les seves 
se t rondes , 

Val remarcar que, malgrat la 
temporada estiuenca , les con
dicions de la sala de joc són 
superbes perque a més de la 
comoditat habitual hi ha instal
lat aire condicionat. 

Pau Servat, guanyador del 
Grup A. fou realment el millor i 
s'emportà aixi mateix el premi 
de la millor partida, gairebé es 
podria dir del millor final , per
que aixi es resolgué el joc, En 
va guanyar cinc i va fer dues 
laules. 

A destacar la inclusió d'un ju
nadar de 1.0 calegoria enmig dels 
Preferents. Es tracta del jove vi
lafranqui Jiménez, de tendencia 
comblnativa . 

En el Grup B, reservat a juga
dors de 2.0 i 3.0 categories , gua
nyà Antoni Aya:;, de 15 anys, 
que guanyà totc s Ics partides. 
Aqui es jugà a sis rondes. 

Classificació del GI Jp A 

1 er .. SERVAT (P) (Vi la franca ), 

6 punts ; 20n. a Se., JIMiONEZ 
(1.0) (Vilafranca) (27,5), FLORES 
(P) (De 7 a 9) (27) , MONTANÉ 
(P) (Vilanova) (26,S) i RODRI
GUEZ (P) (Vilafranca) (26,5), 5; 
6e. a ge., DOM INGUEZ (P) (Ja
ke) (28), SALVO (PJ (Congrés) 
(25,5), PINEDA (F) (Igualada) 
(25) i FLANAS (P) (V ilanova) 
(24.5) , 4 i mig; lOe. a l E!!., AR
NAL (Vilanova), MONTROIG 
(França) , BORRAS (Lleidalà-Ruy 
LópezJ, RODRIGUEZ (Sant Fe
liuJ, SOBREVIA (UGA) I TOMAS 
(Vilafranca), 4 punts; fi ns a 27 
participants . 

Ch sificació del Grup B 
l er., AYAS (Sitges) (3.0), 6 

punts ; 20n. a 4rt .. VERA (2.oJ 
(Català) , DE SMET (Bèlgica) 
(2 .0) i IBAÑEZ (3.0) (VilAnova), 
4 i mi!] ; 5è. a ICe .. COMELLAS 
(Català), (2 .0). GARCIA F. (Ru
binenc) (2 .0), OLLÉ (S i tr ~ s ) (2.0), 
AZCON (La Salle /Horta) (2 .0), 
MONTEAGUDO (Jake) (2 ,0) i V. 
MAI1TiNEZ (Sitqes) (3.°), 4; fins 
a 31 participants. 

Premi a la millor partida 

N," 380 

OOMINGUEZ (Jake ) 
SERVAT (Vi lafranca) 

Defensa sici liana 

E S2 / e 

1 e4 eS_ 2 e3 C16. 3 eS CdS. 4 d 4 
e X d4. 5 e x d4. d6 . 6 Cf3 Cc6. 7 Ac4 
Cb6. 8 AbS d x eS. 9 C x eS Ad7. 10 
Ce3 C x eS. 11 d x eS A x bS. (11.. . 
e6 12 0 ·0 A x b5. 13 C x b5 a6! Zai
cev-Raskovski, Sotxi 1979 ) 12 e x b5 
D Xdl + . (Si 12 .. a6 . 13 Ae3! Cd7. 14 
e6 a x b5. 15e x d7 + D x d7. 16D x d7 + 
R x d7 17 0-0·0 + ± Svesnikov-Go
vxaselisvili URSS 1979 ) 13 R x d l CdS. 
14 Re2 a6 . 15 Tdl 0-0-0. (Si 15 ... e6 
16 T x d5 e x d5 . 17 Cc7 + Rd7 18 
ex a8 AeS. 19 Ae3 ±. ) 16 Ca 3 eG. 17 
Ce4 ... (Si 17 Ag5? A x a3 :¡: . Tots 

aquests comentaris s6n de Kasparov. 
Sa karov a l'lnformator núm. 28 referin t· 
se a la partida núm . 321 Svesnikov· 
Kasparov, URSS 1979. ) 17 . Ae7. 18 
Ad2 b6! (La millora de Kasparov. limi· 
la el JOC de l'alfil blanc i prepara un 
final favorable al negre.) 19 1471 Rb7. 
(Svesnikov va segui r amb 19 g3 ... . La 
lex tual retarda 20 Ce3 ... que alliberaria 
una mica el blanc) 20 RI3 Td7, 21 
Ael Te8. 22 Ce3 Ted8, 23 C x dS T x dS . 
24 T x d5 T x .dS. 25 Re4 15 +1 (En cas 
que el blanc no mengi al pas, l'alfil 
del blanc s'hauria convertit en el do
lent i el negre tindria importants punts 
eenlrals. ) 26 e x 16 A x 16, 27 Tbl Td4 + . 
28 Re3 Tc4. 29 g4 Te2. 30 Ae3 A X e3. 
31 b Xe3 T x a2_ 32 Rd4 Re 6. 33 15 
e x lS, 34 g x fS TaS? (Era millor 34 
T x h2 3S Tgl Td2 L 36 ReS Td7 - +) 
35 Tll Ta2, 36 ReS Tg2, 37 h3 Tg3. 
38 Tl4 T x h3. 29 Tg4 Te 3 +, 40 RI' 
Te7. '1 Th4 h6 . 

O - 1 
PAU SERVAT 

N." 381 E 821a 

FLORES· PLANAS 

Defensa siciliana 

1 e4 eS. 2 CI3 d6 . 3 d4 e x d4 . • 
C x d4 CI6, 5 Ce3 Ce6. 6 Ae4 e6. 7 
Ae3 Ae7. 8 0·0 a6 . 9 14 Oe7, 10 Ab3 
Ad7, 11 15 eS. 12 C x e6 A X e6. 13 
013 bS, 14 Dg3 Tg8. 15 Tadl C x e4 . 
16 C x e4 A x e4. 17 Og4 Ob7. 18 f6 
A18 . 19 A x 17 + O X f7 . 20 O x e4 Te8, 
21 DIS Te6. 22 Oe4 Te8. 23 lx g7 
O x g7. 24 Td2 Oe7. 25 015 Od7. 26 
OhS + Tg6. 27 Tdl2 Ae7. 28 AgS DeG. 
29 A x e7 O x e7. 30 Tt8 + . 

1 - O 

N." 382 E 72 / b 

MONTAN~ - JIM~NEZ 

Defensa sic iliana 

1 d4 CI6, 2 Ce 3 g6. 3 e4 d6. 4 14 Ag7. 
5 CI3 eS, 6 Ae3 DaS, 7 Od2 e X d4 . 8 
C x d4 a6, 9 Ae2 Ce6. 10 Cb3 Oe 7. 11 
AI3 bS. 12 eS d x eS, 13 I xeS Cd7. 
14 CdS O x eS, 15 O-O Od6. 16 C x e71 
R X e7. 17 AgS + 16. 18 Tael + CdeS , 
19 A X e6 O X e6. 20 T x eS + R17. 21 
CaS Od7. 22 Oe3 Od6_ 23 Ce6 Tl8. 24 
Te7 + Rg8. 25 AI4 OdS . 26 Te7 Rh8 . 
27 Ce7 DeG, 28 Tel Og4. 29 Ag3 .. . 
(Amenaça h3 guanyant l'alfil cB . ) 29 .. . 
AlS. 30 h3 DgS, 31 C x 15 O x 15. 32 
Tee7 Tg8. 33 TeS Tac8. 34 Ae7!.. 
(Guanya la dama.) 34 .. D XeS. 35 
O x eS Af8. 36 Oe3.. (Si 36 ... A x e7 
37 D x e7 Tg7. 38 D X I6 Te x e7. 39 
DdB + .. guanya. ) 

1 - O 
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COMBINACIONES 
DE TABLAS (y 11) 

por el Dr. R. REY ARDID 
Zaragoza 

Diagrama 16 

Splelmann - Cherta, Sitges 
1934. El fuerte jugador catalàn 
se salvó asi fren te al gran maes
tro : 1.. . T x c3! 2 b x c3 C x e4. 
3 Del (si 3 Df3 Ac6) A X c3. 4 
Dh4 (si 4 Ad2? C X d2 rec upe
rando la calidad y quedando con 
dos peones de venta ja) Af6, ta
blas por repetición de jugadas. 

Diagrama 17 

Glmpel - Subin, URSS, 1977. 
Las negras parecen irremisible
mente perdidas, pero encuen
Iran un recurso de salvación: 1.. . 

Diagrama 18 

Faulic - Vasovic , Yugoeslavla , 
1976. La posición constreñida de 
las negras hace temer para elias 
un mal desenlace. Pero, cons
cienles del peligro, entregan 
oportunamente una pieza para 
hacer su reducto inexpugnable : 
1.. . CcS! 2 T Xa7 RX a7. 3 b x cS 
d x cS y se acordaron las tablas 
ya que las blancas no tienen ac
ceso posible : 4 Aa4 Rb8. 5 Re2 
Rc7, etc . 

Diagrama 19 

T x g2+! 2 Rhl (Si 2 R x g2? Dr. Alekhine-Dr. Lasker, par-
Dg4 + y el negro ganaria al en- tida de exhibición, Moscu 1914. 
Irar su alfil en escena) Tgl + . 3 Esta posición se dió en el pri -
T X g 1 (si 3 R X g 17 094, ganan- mer encuentro entre el enton-
do) Ac6+ . 4 f3 A X f3+! (y no ces joven maestro Alekh ine y el 
4 ... T X d6? S Tg8 Rd7. 6 Dd8 qran campeón mundial . Dr. Las -
mate). 5 O X f3 T x d6, tablas . ker. Es lóg ico que Alekhine en 
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plena carrera ascendente tu
viese interès en no perder la 
partida, por lo que ideó la Sl 
guiente ingeniosa combinación 
de tablas : 1 A X h6! g X h6. 2 
T x e6! f x e6. 3 Dg3+ Rh8 (y 
no 3 ... Rf7 . 4 Dg6+ +). 4 Dg6 1 

y las negra s firmaron la paz, 
pues no pueden evitar el ja que 
continuo. 

Diagrama 20 

Flohr - T refny, Viena , 1933. Las 
blancas, creyendo fàcil su vic 
toria , jugaron despreocupada
menle 1 Ae3? (en vez de 1 De6 1 

que era la jugada decisiva) y 
despuès de 1... T7f6!. 2 Ad4 
Th5 + I 3 R X h5 hubieron de con
formarse con tablas. 

Diagrama 21 



Bellón - Jamieson, Wi jk aan 
Zee, 1977. Gracias a la última 
jugada del blanca (Te61) , las ne
gras tienen una posición muy 
critica, ya que si 1.. . D X e6. 2 
A X e6 A X e6. 3 Td6+ Ad7. 4 
D x a7 TcS. 5 Dd4 . Y SI I ... 
A x e6. 2 T x d6+ RcB. 3 Ae6+ 
Rb7. 4 Da6+ RaB. 5 Ad5+, ga
nando el blanca en ambos ca 
eos. Sin embargo, Jamieson en
contró una brillante maniobra 
que le condujo a las tablas : 1.. . 
D X b2 +! 2 R X b2 b X c4 + . 3 
Rc3 (y no 3 Ra3? que daria la 
vlctoria al negra después de 3 ... 
Acl + . 4 Ra4 Ad7+) , Ag7+ . 4 
Rd2 A X e6! (mas segura que 4 ... 
c X d3, 5 Tx d6 + Ad7. 6 T x d3 
TeB. 7 D x I5 y el blanca con
serva poder agresivo) . 5 T X d6+ 
Ad7. 6 T X d7 + (es el blanca 
quien se ve lorzado a hacer ta 
blas, ya que, de otro modo, las 
negras quedarian con demasia
do matenal a cambio de la 
dama) R x d7. 7 D x f5+ Re7. 8 
Dc5+ Rd7. 9 Df5+ Re7. la 
De4 Rd8. 1i Dd5 Re 7 y se acoro 
dó el empate tras la dramatica 
lucha. 

Diagrama 22 

Mlies - Tlmman, Las Palmas, 
1977. Las blanca s seriamente 
comprometidas por la amenaza 
Tc2 +, se salvaran gracias a una 
bnllante combinación : I T X g7 
+ ! C X g7 (si 1... Rh8. 2 Tg8+! 
forzando el mate). 2 T x g7 + 
Rx g7 (si 2 ... Rh8. 3 e6). 3 e6+ 
Rh6, 4 Df4 + Rh5. 5 D X f7+ Rg4 
(única para no perder) . 6 Dg7 + 
Rf5. 7 De5 + Rg6. 8 Dg 7 + Rf5. 
9 D16+ Rg4, 10 Df4+, tablas 
por jaque continuo. Obsérvese 
que si el blanca intentase ganar 
con 10 Ae5 perderia después de 

10 ... Tc2+ . 11 Rdl T x I21 12 
D X f2 Df3+! 13 D X f3+ R x f3 
14 d4 Te8. 15 d5 Re4! 

Diagrama 23 

H. Weenink , 1918. Esta POSI 

cl ón ofrece una idea muy origi 
nal y muy provechosa para el 
jugador practico : 1 T d4 h3. 2 
T d8! Th 7 (si 2 ... T X d8, ahogado). 
3 Td7 Th6. 4 Td6, tablas por 
ahogado o por repetición de ju
gadas. 

Diagrama 24 

Dr. O. Bernstein - A. Nimzo
wit sch , San Petersburgo, 1914: 
las casas parecen graves para 
el blanca ante la doble amenaza 
D x g7 y Ch3+ ; Rhl Dd2. No 
es buena 1 Ac3, a causa de 1.. . 
Ce2+ . 2 A x e2 T x e2. 3 Ta8+ 
Ae8. 4 Dll De3 + , ganando. 
Pera el Dr. Bernstein encontró 
la manera de salvarse : 1 Ah8! 
(ahora la dama negra tiene que 
vigilar la casilla g7), Cd3 (con 
la amenaza , de apariencia mor
ta l, De3+). 2 h4! Dg3. 3 Ta8 1 

Ac8. 4 Ae4! Df2 + (si 4 ... C X b4. 
5 Df6! con graves amenazas) . 
5 Rh2 D X h4 + . 6 Rg 1 Ce5 (las 

negras se obstinan en ganar, 
pera su adversario ha tomada 
bien sus medi das defensivas). 7 
A X e5 DXe4. 8 Ah8! De3+ . 9 
Rh2 DI4 +. 10 Rg 1 Dg3 (amena
za Tel +). 11 Ac3 De3 +. 12 
Rh I! (si 12 Rh2 DI4 + seguida 
de D x c4) Df4. 13 Ddl! Dh6+ 
(si 13 ... Dxc4. 14 Dh5!). 14 Rgl 
De3+ . 15 Rhl D x c3. 16 T x c8! 
(toda la defensa del blanca esta 
pendiente de un hilo) T X c8. 17 
Dg4+ R17 . 18 D x c8 D x c4. 19 
Dl5 +, tablas por jaque conti · 
nuo. iUna lucha emocionante! 

Diagrama 25 

H. Mattison, 1922. La manio
bra salvadora empleada por el 
blanca en este final, constituye 
una verdadera filigrana : 1 17 Tf5. 
2 d6 A x 17. 3 Axc6+ Rg3. 4 
d7 Tf1 + . 5 Rd2 Ah5. 6 Af3 A X f3. 
7 d8(D) Tdl+. 8 Re3 T X d8, 
ahogado. 

Diagrama 26 

G. Kasparian, 1957. Aqui el 
ahogue resulta completamente 
inesperada : 1 Rd31 e2. 2 Re3 
Ch3. 3 Rf3 Tf2 + . 4 Re3 T g2. 5 
Rf3 Th2. 6 Tel Rg5. 7 Tx e2 
Cg 1 + . 8 Rg3 T X e2, tablas . 
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Diagrama 27 

Tal - Aronin, Moscú 1957. La 
posición ofrece caracteres dra
mati cos, pues ambos reyes es 
tan inseguros. Son admirables 
los golpes que se asestan reci
procamente los dos adversarios 
en busca de la victoria : 1.. . Af5. 
2 e4 Ag4 (y no 2 ... Tad8. 3 Df3 
Ac8. 4 h5 T x d1. 5 T X dl Dh6. 
6 Dd31 D X g5. 7 Dd8 Rf8. 8 
Dd6 + Rg8; 7 De 71, pues el 
blanco gana ria) . 3 h5 1 Tad8. 4 
h xg6! T X d3! (si 4 ... hxg6? 5 
D xd8! T X d8. 6 T +d8 D Xd8. 
7 Th8 + ! R X h8. 8 C X f7 + Rg8. 
9 C X d8 Af3. 10 f7 + Rf8. 11 
Ce6 +! R X f7 . 12 Cg5 + Y gana). 
5 T Xd3! (si 5 gxf7+ D xf7 !) 
h xg6. 6 Th7! Tc8! (de otro mo
do, el blanco gana ria con f3 
seguido de Td2 y Tdh2) . 7 f3 
Tc6! 8 T x f7! (forzada, pues si 
8 f xg4 T x f6. 9 Tdh3 Tf2+ yel 
negro se salvaria huyendo con 
su rey a 9 7 y f6) D X f7 . IOC X f7 
R X f7 . 11 f xg4 Rx f6. 12 Td7 
Tb6. 13 Rc3 Rg5. 14 a4 a6. 15 

Rc4 Rg4, tablas, pues si 16 Rc5 
Tc6 + . 17 Rd5 Tb6 con repetl 
ción de jugadas. Tras la furiosa 
tempestad, vi no la calma. 

Diagrama 28 

A. Herbstman y V. Koroilkov. 
IS35. En este final, el rey blanco 
queda ahogado en el centro del 
Izblero : 1 Th7 + Rf8 2 Th8+ 
R X f7 3 e6 + R X e6. 4 Re4 Ce5 
5 d4 Tc4. 6 Th6 + A X h6, tablas. 

Diagrama 29 
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A. Dolujanov y G. Kasparian . 
1938. He aqui cómo se salvan las 
blancas : 1 Rg5 Rf7. 2 Rh6 Rg8 
3 C61 Tc8. 4 Ab6 T Xc6. 5 g5 
Tc8. 6 Ac7 Ta8 (si 6 ... T xc7, 
ahogado). 7 Ab8 Ta6. 8 Aa 7 Tc6. 
9 Ab6 Tc8. 10 Ac7, tablas por 
repetición de juga das. La idea 
de la pega josa obstrucción de 
este final fue denominada por 
los autores con la expresiva fra
se de ·dominio pasivo • . 

Diagrama 30 

I. Hasek, 1937. Este final se 
destaca por su originalidad : 1 
Rbl Rg 7. 2 Th6!! (ganando tiem
pos para llevar su rey al flanco 
de rey) R X h6. 3 Rel Rg5. 4 Rdl 
Th8.5 Rel Thl + . 6 Re2 Th2 (SI 

6 ... Tel, ahogado) . 7 Rfl T xg2 
(un último intento de evitar el 
empate) . 8 R X g2 Rh4. 9 Rg 1 
Rh3. 10 Rhl g2+ . 11 Rgl , ta
blas. 

(Vêase número 8ntenor) 

A Santa Coloma de Gramenet 
(Barcelonès) es va jugar, els 
mesos de maig i juny, el I Cam
pionat Femeni local. 

Es va disputar per sistema 
suís a vuit rondes . Les noies 
que hi van prendre part tenien 
edats compreses entre els 9 i 
13 anys. 

En fou guanyadora Margarida 
Bou (13 anys) amb 8 punts, se
guida de Montserrat Arias (tam
bé de 13), amb 7 punts. La ter
cera classificada fou Mònica Hi
gueras, de 9 anys, amb 5 punts 
i mig. 

En total hi participaren 16 
noies. 



EL FINAL PRAcTIC 
per EDMAR MEDNIS , GM. 

J\TACS DE MAT EN ELS FINALS 
He fet esment molles vegades del 

lel que en els finals el Rel es lorn.! 
una potent peça d'atac, I que s ' haUrl d 

dactlvar més I utIlitzar-lo pler.amenl 
Com una de les dIferenCies clau enlr p 
mIg IOC I final he suggerit "absènCia de 
perill d 'un mat Immediat. Com a pnn· 
Clpl estratègic general és bastant ceri 
que en lloc de guardar, el Rel s'haUria 
d 'aC tivar en el fmal. Però. pUIX que 
els escacs són un JOC prou riC I per 
SI mateix mexhaurlble. hom ha de VI 
gllar gaIrebé sempre per SI alguna 
POSSIbilitat làctica pot desmenllr el 
punclpl general de la seguretat del 
Rel en el IlOal Aquestes POSSIbilitat s 
succeeixen menys del CinC per cenl 
de les vegades. però passen i és be '\ 
tnsl ésser vicllma d 'un Irel tàcllc Ines 
perat. 

Diagrama 1 

El miliar exemple d'això, Iret d 'un 
exemple magistral recent, és el q ue 
succeeix en el d iagrama 1. Andersson· 
Hartston, Hastmgs 72·73, després de 
la 35,' de blanques. El GM suec havia 
Justament activat la dama luganl·la a 
da; de totes la posició roman equill ' 
brada, posat que cap dels dos té le· 
bleses Importants I ambdós jugadors 
tenen llurs peces en llocs eqUivalents 
En la jugada seguent el Negre acliva 
el seu cavall 

35 .. . C16! 

Aquesta lugada que sembla normal 
té una amenaça real E:s fàcil de parar 
amb Dd t o Dd2 No obstant 

36 D x e7?? ... 

El blanc havia pensat que en aques 
la posició senzilla. res hi havia per al 
Negre Hauria realment el blanc ha 
gut de parar·Se a pensar per qué el 
negre es deixava un peó? 

36 .. . Dh3 + !! El blanc abandona 

NOmeS es pot triar el mat poèllc 
amb 37 R x h3 Alt , o bé prosaic amb 
37 Rhl Dll + 38 Agl D Xl3 

Diagrama 2 

El que també podria conslderar ·sp 
un altre exemple de mat d 'ajuda suc 
cei a partir del d iagrama 2. Turova 
rov·Arzumanlan, URSS 1975 Corres 
pondència, després de la 40 -. de ne· 
gres. El negre té la posicIÓ acuva en 
el flanc de rei , el blanc en el de 
dama i la posició pot tenlr·se per equl ' 
IIbrada. Veient el cavall a6 sense pro· 
tecció, el blanc comença una rupturél 

41 eS A X bS! 

Després d'aquesta acurada rèplica 
negra, el blanc no té més que la ma· 
desta 42 C x b5. Aleshores 42 
d x eS?! és perillós per 43 d6! c x d6 
44 C X d6 I el blanc guanyarà el peó 
"b" o el "e" No obstant una igualtat 
estable es possible amb " 42 b x cS I 
cap dels dos no té millor cosa que 
repellr Jugades amb 43 Ca7 Cb8, 44 
CbS Ca6 etc . El blanc, però en vol 
més, contmua la seva "combinació" , 
I I, surt el clau per la cabota 

42 e X d6?? ... 

SI efect:vament el negre hagués de 
recapturar aquest peó, el blanc tlndna 
un JOC magnifle amb 43 e x bS, pero 
el negre pot fer la "tanta" 

42 ... A X 11!! 

I despres de 

43 d7.. . 

ve la sorpresa 

43 .. . CeS! 

SI no cor01a el blanc resta amb 
peça menys, per tant ho fa 

44 d8 = D ... 

I ara el "shock " 

44 ... Cd3 +!! 45 R X 11 Cg3 mat. 

Oiagrama 3 

Naturalment que els mats de peces 
pelites solen ésser rars, i " mats ac 
Cldentals" com els dos casos que hem 
Vist encara més la mal0rla dels mals 
aparei xen com a lògica consequènc,a 
de la POSiCiÓ, D'aquest tipus un bon 
exemple és el diagrama 3, l, Zaitsev, 
Bakulln . URSS 1964. Juguen negres 
El peó " h '" relé el rel negre, però en 
el flanc de dama el negre té 3 contra 
l, majoria de peons, i el tel blanc 
sembla un xic tancat. El negre guanyà 
així. 

1... Ce3 +. 2 Ra l R17 . 3 h7 Rg7 . 
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El blanc és ara en "zugzwang" i no 
pot prevenir el decisiu b3. Pot només 
intentar un darrer petit parany. 

4 Ad3 ... 

perquè si 4 
I el blanc resta 
de la temàtica 

c x d3?? 5 h8 = D + 
ofegat. Però després 

4 ... b3 el blanc abandona. 

Després de 5 a x b3 c x b3 no hi ha 
res a fer per a parar el mat 6 ... b2. 

Diagrama 4 

La sola presència d'una torre fa 
créixer la possibilitat d'un possible 
atac de mat\. La posició del Diagrama 
4, Lucko-Belousenko, URSS 1976, ès 
encara que minsa de material, capaç 
d 'una oportunitat creativa. De totes 
maneres la posició és de taules de 
llibre, puix no hi ha possibilitat de 
realitzar el peó de més. El negre pro
va la aparentment innòcua: 

63 ... Te3!? 

Efectivament. res no amenaça el ne· 
gre i el blanc fent l'''act iva'' 64 Ta2 +. 
o bé fent o relles de paret amb 64 Tb1 , 
la posició és de taules. Però cre ienl 
que és de taules de totes maneres 
fa ... 

64 Ta4?? .. . 

... i rep la punyalada amb 

64 ... Th3 + !! el blanc abandona. 

t:.s mat després de 9 x h3 g3 +. 66 
Rh1 g2 +. 67 Rh2 g1 = 0 . 

Aquest element de combinació és 
important i es pot aplicar igualment 8 
finals més complicats. Considerem pri · 
mer el diagrama 5, Xabllnskl-Uxkat, 
URSS 1974, el blanc fe mat: La so
lució 

m 
.~ i a i • ~ • ~ ~ , , , •• x ~ . 

" ~D iii lIw, 

~Vl~ ~ 
• • 

iiifiil" 
li 
~ 

Diagrama S 

Ta3 + !! b x a3. 2 b3 mat. 

Diagrama 6 

Una execució més sofisticada del 
mateix surt del diagrama 6, Moldoja
rov-Samokhanov, URSS 1974 Corres· 
pondència. després de 65." de ne· 
gres. La lleu superiori tat material de 
blanques és del tot insuficient per a 
guanyar, puix no es pot eliminar el 
peó "a" amb 66 T x aS per 66 ... Rg3, 
i tindrem un peó " h" passat. Però hi 
ha l'oportunitat d 'intentar una xarxa 
de mat: 

66 Tg61 a4?! 

El negre s'he distret o bé és un fa 
talista. Havia d'intentar 66 ... Af7! i 
després de 67 Tg7, 67 ... Ae6, de ma· 
nera que aid po t evitar el Tg3, inter· 
posant Ag4. 

67 Re3 a3?1 68 Rf4 a2. 69 Tg31 
Ae6. 70 Th3+ 11 AXh3. 71 g3 
mal 

Aquest motiu de sacrifici de torre 
és aplicable a la resta del tauler. Pet 
exemple, considerem el diagrama 7, 
Dur:ao-Catozzl, Portugal 1957, juga el 
blanc. El rei negre sembla raonabl e
ment segur, però la veritat és mat en 
tres: 
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• -~ 

"" ·w 

'" ld: - )A 
&1 .: , li , 

w i ~ 
!'J ~, 

~ 'f/A ~ 
¡,..rAi! 

Diagrama 7 

1 Tf4 + Rh5. 
3 g4 mat. 

2 Th4 +!! 9 X h4. 

• 

Diagrama 8 

Si la torre té l'ajuda d 'una peça pe· 
tita surten més oportunitats de mal 
Un exempte clàSSIC de fa molls anys 
és el d lag[ama 8, Rotlevi-Fernl , CarIs
bad 1911 , després de la 79.n de ne· 
gres. El negre ha defensat bastanl 
malament aquest final de torre i ca 
vall contra torre i ara és xarxa de mal 

80 Rf7 Rh6. 

o bé 80 ... Th1 . 81 CdS! 82. 82 Cffi 
83 Tg6 mat. 

81 Rg8! Negre abandona. 

Poes no hi ha a fer contra 82 Tg6 
mal. El peó de "a'· hi és de massa 
per al negre, puix sense ell hi haUria 
81 .. Tg1 ! i ofegat si captura. 

Un exempte més modern, on la parI 
defensora es troba minvada per la pre
sencia d'un peó a la co lumna " h '· , 
és el diagrama 9, Txlstlakoy-Kremen
enskl, Moscou 1968, després de la 64 " 
de blanques. El rei negre es troba en 
xec i s'ha de moure, però ¿a quina 
de les tres caselles possibles? 



64 ... Rg8?? 

, 

Diagrama 9 

., -

Ac! no! I tampoc 64 .. Rh8?? per 
l'òbvia 65 Rh6 Tg3 66 TeB + Tg8. 67 
Cg6 mat Suficient per a laules és 64 
RIB! i després de 65 R16. 65 Rg8 
Aleshores ni 66 Tg7 + RfB, ni 66 Cp6 
Tf3 +. 67 Ag3 Tf7; porten a res per el 
blanc . 

65 Cg61 i negres abandonen. 

Però aqul , i gràcies al peó "h". no 
es pot evitar la decisiva 66 Rh6 S8 -

guit de 67 Tg7 mal. Per exemple 65 
Tl3. 66 Rh6 T17. 67 TeB + TlB. 68 
T x f8 mal. 

',," • 
" xi z 

~t] 
a 

Diagrama 10 

Una bonica ¡Llustració d'un sorpre· 
nent atac de mat de rei . torre ¡ cavall . 
a càrrec d'un campió del món, apa
reix al diagrama 10, Emm . Lasker· 
Schltfers, Nuremberg 1896. després de 
42 " de negres. Les blanques tenen un 
peó molt avançat però no hi ha ma· 
nera de promocionar- lo a dama. Real 
ment el negre hauria hagut de blo
queJar-lo a ta jugada anterior amb 
42 . Tf8. Però no veient-hi penll. el 
negre segui la norma "cal empènyer 
els peons passats" i jugà ... b4 sense 
fixar-se gens. Lasker ho castigà ràpi · 
Clament: 

43 f8 = O + !! R X f8. 44 Rf6 ... 

De cop el rei negre es troba en 
xarxa de mat i no hi ha defensa. Con· 
siderem les variants següents: 

(1) 44 .. TeB. 45 Th8 + Ag8. 46 
Cg6 mat. 

(2) 44 .. RgB. 45 Tg7 + RI8 (45 ... 
RhB?? 46 Cg6 mat) . 46 Te7! Ad5 (o 
bé 46 A15. 47 Tf7 + guanya l'allil i 
manté la pressió) . 47 Cg6+ AgB. 4B 
Tg7 mal. 

(3) 44 ... Ad5. 45 Th8 +. Ag8. 46 
Cg6 + ReS 47 T x g8+ Rd7. 4S Ce5 + 
Re7. 49 T x eB + R x eS. 50 C x 13 b3. 
5 I Cd2 b2. 52 l':g6 Rd7. 53 14 i gua· 
nyen. 

El negre prova una altra defensa. 
que és igualment inútil. 

44". Ag8, 45 Te7! Ah7. 

No hi havia res més donat que s·a· 
menaçava a l'ensems 46 Cd7 mal i 
46 Cg6 mal. 45 Ad5 permet 46 Cg6 + 
RgS. 47 Tg7 mat. 

46 T X h7 Rg8. 47 Tg7 + Rf8, 48 
Tb7 Ta8, 49 Tf7 +! Re8. 50 Te7 + 
i el negre abandona. 

POl Iriar entre rebre mat per 50 .. 
RI8 51 Cg6 + RgB. 52 Tg7 o bé 50. 
Rd8. 51 C17 + ReB. 52 Cd6+ RdB (52 .. 
RbB. 53 Tb7 mat! . 53 ReS seguit de 
54 Td7, 

Diagrama 11 

!:s en els finals amb les dues torres 
que la qüestió de la seguretat del re i 
comença a tenir importància. El dia· 
grama 11 ens presenta una situaCIó 
quasI modèlica. Matxek-Kas, matx fe· 
meni Iugoslàvia-Hongria 1976. Juga el 
blanc. El matenal de més té poca 
importància. puix cau un dels dos 
peons de més. com a mlnim. Encara 
amb el rei negre a la primera filera i 
actius rei i torres blancs. hi ha poso 
sibilitat d'una xarxa de mat: 

1 Tg2+ Rf8. 

3 RI7) . 3 Ta8 + Rh7. 4 Tg7+ Rh6. 5 
Th8 mat. 

2 Re6! Te2 +, 

o bé 2 ... T x a2. 3 Tf7 + Re8. 4 TgB 
mat; o bé 2, .. Td8. 3 Tf7 + Re8. 4 Tg8 
mat. 

3 Rf6, El negre abandona. 

No hi ha defensa contra l'amenaça 
de mat 4 Tf7 + Re8. 5 T gB mat. 

Diagrama 12 

El rei pot ésser caçat a la vora del 
tau ler. Diagrama 12. Gerusel-Malich, 
Leipzig 1975, després de 37.a de blan· 
ques: 

37.. . Tg5! 38 TcXc7... 

S'hauria evitat el mat immediat amb 
38 Ta x e7 Tdg3. 39 e5 Tgl! 40 Te3 
encara que després de 40 ... f x e5 se· 
guit de guanyar el peó f5. el negre tin
dria dos peons de més i guanyaria 
fàci l. 

38,,, Tdg3! El blanc abandona. 

No hi ha defensa contra el mat 39 . 
T5g4. 

Diagrama 13 

Fins i tot quan el rei sembla segur 
SI I Rh8. 2 Rf6! T x f2 (2 ... Td6 + hi sol haver motius de combinacIó 
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que demostren el contrari. El matenal 
eslà igualat I la posició negra sembl .1 
raonable al diagrama 13. Txiburdanit · 
se·Feustel , Tifhs 1976, després de la 
41 ,¡' de negres, El blanc teixí la xarxa 
de mat com es veu 

42 f4 Tc2. 43 Tg7 + R16. 44 g5 + ! 
h x g5. 45 Tg17 + Rg6. 46 15 + 
i el negre abandona . 

El peó "9 " pren la casella d'esca· 
pada, i per tant és mat 46 Rh5. 47 
Th7. 

SI es cerquen les oportunitats de 
xarxa de mat s'abreuja considerable· 
ment la tasca de guanyar. Un bon 
exemple recent és el diagrama 14. 
Mednis·Kaimo, Torneig Internacional 
GHI Nova York 1977, després de la 
52 \ de negres El blanc podria fer 53 

~ 

fB,··· , ' 

"" 

Diagrama 14 

T x h7. que teóricament seria suficient . 
encara que és clar que 53 .. Rf4l Ior· 
na aCliu el rel negre i obté algunes 
possibilitats pràctiques, Per lant, el 
blanc troba un carni per a evitar·les 

11 TORNEIG 
OBERT JUVENIL 
"VILA DE GRACIA" 
Barcelona, 15 a 24 agost 1980 

LA COMPETICiÓ PRINCIPAL LA 

GUANYÀ E. LÓPEZ, DEL FOMENT 

MARTINENC 

Novament el C . E. Vulcà ha 
volgut contribuir a la Festa Ma
Jor de la barnada de Gràcia. de 
Barcelona, amb aquest tornei g 
dedicat a la joventut i, com a 
tal, reservat als menors de 18 
anys. 

El torneig es juga per l'ano
menat ·Sistema Catalunya - que 
consisteix a donar la durada 
normal de competició de cinc 
hores. dues I mitja per a cada 
jugador, però amb la particula
ritat que la partida s'ha d'aca
bar dintre d'aquest lapse de 
temps. Aquest és rúnic condi
cionant, per la qual cosa el ju
gador s'administra el temps a 
voluntat seva. 

S'hi aplegaren 31 jugadors. 
gairebé el doble dels de l'any 
passat. la qual cosa vol dir que 
es va introduint en l'ambient es
caquistic la seva celebració I 

que ha d'a nar a més. 
Es disputaren vuit rondes per 

sistema suis. La classificació l i
nal fou : 

1 er. E. López (Foment Marti 
nenc), 6 punts i mig; 20n . a 8é .. 
Lujan (Congrés) . Prats (14 anys) 
(Joventut de Molins) . Pedrola (15 
anys) (Joventut de Molins) , Pica
ñol (Vulcà). O rtiz (Cornellà) , Bel
tran (UGA) i Sanglas (Joventut 
de Molins). 5 i mig; ge., Lucas 
(Vulcà). 5; 10é. a 14é .. Morchon 
(Cornellà), Coca. Canónigo i J 
L. Fernàndez (els tres del Vul
cà) i Ferrer (Foment Martinenc). 
4 i mig ; fins a 31 classificats. 

També es disputà el I Torne ig 
Llampec . Vila de Gràcia- en 
dos grups de 16 participants 
cadascun. Un fou guanyat per 
Moyano empatat amb E. López, 
I l'a'tre per Beltran. 
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53 Rg3! h6. 

L'amenaça era 54 h4 + Rh6, 55 
Txh7 mat 

54 h4 + Rh5. 55 Rh3! Ae2. 56 
Tf4 e5. 

Per eVitar el mat cal donar l'alfil , 
Ja que a 56 .. 95 segueix 57 g4 + 
Rg6. 5B h5 mat. 

57 g4 + A x g4 +. 58 T x g4 e4. 
59 Tf4 ... 

Naturalment que és bona. però amb 
l'espent dei tema hauria estat 59 
Tg5 + !! h x g5. 60 Th7! mat. 

59 .. . e3. 60Tbl e2. 61 Tel laban· 
dona. 

Traducció de Jaume Mora 

NOTACIÓ ALG èBRICA 

DIAGRAMA ESSENCIAL 

NEGRES 

aB b8 c8 d8 e8 18 98 h8 

a7 b7 e7 d7 e7 f7 97 h7 

a6 b6 c6 d6 e6 16 96 h6 

a5 b5 e5 d5 e5 f5 95 h5 

a4 b4 c4 d4 e4 14 94 h4 

a3 b3 c3 d3 e3 13 93 h3 

a2 b2 c2 d2 e2 f2 92 h2 

a1 b1 c1 d1 e1 11 91 h1 

BLANQUES 

Representació gràfica de 
les Inicials de cada peça 

R= 

D= 

C= ltJ A =~ 
T = M 



I TORNEIG OBERT JUVENIL DEL C. E. BARCELONA 
Barcelona. 30 luny a 12 ju liol 1980 

GUANYÀ BOFILL, DEL PROPI CLUB 

ORGANITZADOR 

Aquest torneig fou convocat 
per a menors de 20 anys. 

S'establi que el nombre mà· 
xim de participants seria de 40. 
que jugarien una fase prèvia en 
quatre grups de 10 jugadors per 
sistema lliga . A parti r d'aqu i 
s'establirien les respectives f, · 
nais a base de reunir en grups 
sup lementaris els guanyadors de 
cada grup, els segons classifi· 
cats de cada grup, els tercers 
ctassi ficats , i aixi successiva
ment. 

L'o rdre de classificació final 
fou el següent d'acord amb els 
grups formats : 

1 er. a 4rt ., BOFILL (P) (Bar· 
celo na) , SANCHEZ (P) (Esplu
gues), DIAZ (P) (Vu lcà) i CA
ZORLA (2 .") (Cerdanyola). 

5è. a 8è., FONT (3.0
) (Puerto 

Ri co), PICÓ (1.0) (Foment Mar· 
tinenc). SOTO (P) (Sant Feliu) , 
i FERNANDEZ (P) (Cerdanyola) . 

9è. a 12è" ALCANIZ (1.0) 
(Barcelona) , ROMERO (3.°) (Ru
b¡nenc), SUAREZ (3 .°) (Barce
lona), i BARRERO (P) (Cerda 
nyola). 

13è. a 16è., ARANDA (P) (At . 
Colom), GANDULLO (1 .0 ) (Cer
danyo la). DELGADO (3 .°) (Jake) . 
i PIERA (2.°) (Palafrugell) . 

I aixi fins a class ificar els 38 
participants que prengueren part 
a la fin al. 

N. ' 378 

BOFILL · FONT 

Defensa francesa 

E OO/a 

1 e4 e6. 2 d3 dS . 3 Cd2 eS 4 Cgf3 
Cc6. 5 g3 C16. 6 Ag2 Ae7. 7 0·0 0·0. 
S eS Cd7. (Posició normal d'aquesta 
var iant. El blanc. ap ro fitant la fo rça 
del seu peó e5. inlenta construir un 
atac al flanc de rei , mentre el neg r ~ 

respon al de dama. Era inleressanl 
a ... Cea) 9 Tel b5. 10 Cll b4. 11 h4 
(Jugada necessària : es dóna suport a 
l'alfil a 14 o g5 , es d óna pas al cava ll 
per h2 i 94 a l'alac , ¡ es p repara l'a· 
vanç del peó ftns a h6 per a de:nol. l 
¡"enroc negre) 11 Db6?! 12 Af4 
( 12 Ag5!? ) 12 . Td8? (E l negil:. 
Iria un pla bastan t absurd Tant la 
dama a b6 com la to rre a de queden 
descol.locades. ) 13 C1h2 f5 ?! (Deses· 
peracl ó. La posició Ja era dlficll) 14 
e x f6 A X I6. 15 Cgs? (Era més sen· 
zla 15 T X e6 .. amb posicIó doml nanl.) 
15 C18. ( Forçada. ) 16 Dh5 (Per 
tal de p rovocar debilitaments en l'e :~· 

roc negre.) 16.. g6. 17 Odl A X b2? 
(Era necessari eS, aconsegUInt un 
c<.. ntre lo rt encara que susceptib!e 
d ésser atacat pe l blanc: d·aqui ve 
l'error de la j ugada , 5. ~ del blanc) 
18 Cg4! (Portant una nova pEca a 
J -3iac i coni rolant e5 per sempre La 
qual itat no és comestible: SI 18 
A X al 19 Ch6 + Rg7. 20 D xa l + 
Cd4 21 Ae5 + R X h6. 22 C l7 + Rh5. 
23 D x d4! .. i mat.) 18 .. Rg7, 19 hS! 
(S·amenaca h6 + amb execució Im 

rnedla '.3.) 19 . 9 X hS, ( No n 'hi ha 
d alt ra) 20 CeS C x eS, 21 A X eS + 

A x e5. 22 T x e5 . (Tot I amb la lI
quidació. el blanc conserva el seu 
atac guanyador.) 22 . . Dc7. 23 f4 ! 
Ah6. ( Intenta d 'impedir l'enlrada de 
la dama amb tots ets mitjans. ) 24 
De2.. (RI2. Th1.) 24 .. Td6? (Encara 
que no hi havia defensa aquesta ju
gada precipita la situació.) 25 O X h5 + I 
Rg7. (Si 25 ... R x h5. 26 C x e6 + 
C X e7. 27 C x dS . . ) 26 AI2 Rg8. 27 
Thl Dg7. 28 C x h7! .. (S, 2a . D X h7. 
29 Tg5 + Rha. 30 DI7. .; si 2a ... C x h7 
29 Dea + DIa - si 29 ... cIa. 30 Tg5 + 
- . 30 Tg5 + C x gS. 31 Tha + R X ha. 
32 D x l a + . etc. ) 

1 • O 

ALEXANDRE BOFILL 

N." 379 R aO/b 

BOFILL · FERRON 

Defensa Nimzówilx 

1 e4 Ce6. 2 d4 dS. 3 Ce31 d X e4. (Lliu· 
ramen t de peó propugnat per Czerniak 
que dóna al b lanc un desenvolupa· 
ment asservidor. ) 4 dS Cb8 . 5 Af4 Cf6 . 
6 Ac4 a6, 7 t3!? .. ( L·Enciclopèdia re 
comana De2 o bé 0·0-0.) 7.. e x t3. 
a C x I3 .. (8 D X f3! ? .. ) 8 .. 96 . S 
CeS Cbo7. (Si 9 ... Ag7. 10 d6! . ) l C 
Oe2 C X eS. 11 O X eS AlS. 120·0 O. 
( No 12 O x c7?? ) 12 ... Ag7, 13 Thel 
O·O?! ( Millor 13.. ehS. ) 14 o X e7 
Ce8. 15 d6! A16? (Molt mi llor 15 . 
C x d6 . 16 A x d6 e X d6 . 17 T x d6 
D X e7. 18 T x e7 .. amb lleuger avan· 
tatge, al fi nal. per al bJanc to l i Ja 
pare lla d 'alfils neg res.) 16 CdS!! A X e7. 
17 d x e7 Dc8. (Si 17 ... Dba. la Cb6' 
Ta7. 19 Tda. . guanyant) 18 e x 18 = 
0 + R X IS. 19 Ah6 + Cg7. (No n'h, 
ha d 'alt ra. ) 20 Ce7! Oe8. (Si 20 . 
Dba. 21 C x 15 9 X 15. 22 Td7 . gua· 
nyant.) 21 A x g7 + R x g7. 22 C X fs + 
g X f5 . 23 T X e8 T X e8. 24 Td7. (L'ú· 
nic interès d 'aquesta parllda està en 
el coronament mitjançant el sac r ifiCI de 
dama) 

1 · O 

ALEXANDRE BOFILL 

Feu-vos membre de l'INSTITUT D'ESCACS DE CATALUNYA 

LOCAL PROPI : Ronda Sant Pere, 32, ler. p's, Itetra H - Teli. (93) 3027169 - BARCELONA·l0 

Serveis en funcionament: Aula-biblioteca amb taules d'escacs. - Consulta flixes 
partides a I·abast. - Fotocòpies de part ides . revistes i llibres de la nodrida biblioteca. 

Curset s de formació de monitors oficials.· Cursets d 'entrenament per correspondència . 
I altres que es van anunciant. 

Ouota: 3.000 ptes. a l'any (inclosa subscripció a BUTLLETI D·ESCACS). 
DEMANEU INFORMACIO DETALLADA A SECRETARIA 
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institut d'escacs 
de catalunya (i.e.c.) 

Ronda Sant Pere, 32, 1er. H Telf. : (93) 3C2 7169 - BARCELONA- 10 

L'INSTITUT DIA A DIA moment cal aclarir quin és el 
sistema ofic ia l a aplicar en les 
nostres compet icions. En el fu
tu r és un servei que l'Institut 
podrà oferir a qualsevol orga 
nització, simplificant la feina 
d'arbitratge i eliminant tot error. 

L' Institut fa cinc anys que ca
mina. Els afeccionats ja conei
xen les feines que va fent l'I.E.C . 
pels seus resultats. Voldriem In' 
formar-vos regul arment de tot el 
que es fa, perquè també pa
gueu saber d'aquells fets que 
solen passar desapercebuts. 

Hem iniciat el procés d'elabo
ració dels nostres Estatuts. En 
assolir el nombre de socis que 
creiem indispensable per a ini
ciar aquesta tasca, hom ha con
vocat tots els socis Interessats 
a formar part de la Comissió 
d'Estatuts . 

L'experiènc ia de funciona-
ment de l' Institut ens ha dut a 
acordar que l'Institut no accep
tarà cap representació en actes 
oficials . Som una entitat tècnica 
i de treball; les representacions 
corresponen a altres organis
mes. 

Estem organitzant la bibliote
ca , que s'ha vist ampliada amb 
un llegat de llibres d'Oscar Vi· 
dal i d'en Jordi PUIg, i un dipò-
sit d'en Jordi Vives . També ca-
taloguem i preparem els indexs 
de temes i matèries correspo-
nents al munt de revistes que 
rebem, feina que està a cura de 
Jordi Vives . 

Seguim convocnnt nous cur· 
sos per a monitors i ten im en-
llestida la preparació d·àrbitres. 

Durant tota la temporada pas
sada hom prepara els programes 
d'informàtica per a fer el càlcul 
de l'avaluació mitjançant ordina 
dor. L'actu al llista s'ha fet ja per 
aquest sistema que suposa una 
major eficàcia i se\luretat en el 
càlcul. Tot i aixi el present càl -
cul ha costat molts esforços I 

un augment del temps de mà-
quina per la manca dels resul -

tats d'algunes Regions Escaquis
tes , aixi com les actes d'alguns 
parti ts. 

Hem iniciat els treballs per a 
realitzar el sorteig pel sistema 
suis resol t per ordinador. De 

Hem fet llargs I amplis esfor· 
ços per a organitzar un torneig 
per a avaluació Internacional. 

1 ) 

2) 

3) 

NORMATIVA PER A L'OBTENCIO DEL TITOL DE 
MESTRE CATALA DE LA F. C, E. 

Adquiriran directament el t itol de Mestre Català (MC) el 
primer i segon classificats de la final del campionat in
dividual de Catalunya; el sots-campió absolut d 'Espanya, 
el campió Juvenil d'Espanya i el jugador que obtinguI nor
ma de Mestre Internacional de la FIDE, sempre que per· 
tanyin a la Federació Catalana d'Escacs. 
La superació de la puntuació de 2.300 punts en l'avalua
ció de la F.C .E. de fina l de temporada, havent jugat du-
rant l'any un minim de 9 partides homologades, consti 
tu irà una norma per a l 'obtenció del titol de MC. 
Hom podrà aconseguir altres normes superant percen
tatges en torneigs prèv iament homologats per la F.C.E .. I 

sempre havent jugat un m.inim de 9 part ides. 
4) En aquesta segona modal itat, hom prendrà com a base 

la gradació promig operativa GPo Només seran homo
logables les GR. iguals o superiors a 2.100 punts. 

5) 

6) 

En els torneigs sistema suis, la GR. serà la pròpia de cada 
jugador (és a dir, promig d'ava luació dels contrincants) . 
En els torne igs sistema de tots contra tots, la GPo serà 
la genèrica igual per a tots els jugadors (és a dir, promlg 
d'avaluació de tots els participants). 
El barem establert serà de 50 % per un Gp. de 2.350 
punts. Cada punt que rebaixi aquest valor farà augmen· 
tar en un 0,1 % el percentatge demanat per a l'obtenció 
de la norma. 
Els juqadors sense titol adquiriran el de MC per la con
secució de tres normes. 
L'I .E.C. queda encarregat per la F.C.E. d'establir el con
trol del compliment de la present normativa, aixi com de 
proposar, si es creu oportú, la seva modificació a la F.C.E 

NOTES - Aquesta normattva va ser aprovada pel Consell DirectiU de la 
FederaCIÓ Catalana d'Escacs en la sessió del 22 de març de 1979 ¡) 

proposta de l'institut d'Escacs de Catalunya. 
les diSposIcions transitÒries figuren en el Butlleti d'Escacs n 
(ab,,' 1979) 

16 
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dins la linia de potenciar el ma· 
xim nombre de Jugadors cata · 
lans perquè figurin en l'avalua
CiÓ ELO. La no disponibilitat dels 
jugadors, per diverses raons, I 

l'estructura del calendari gene
ra l de competicions , ens han dut 
a ajornar-lo, probab lement per 
als primers mesos de 1981. 

Setmana rera setmana el nos· 
tre equip del f itxer de partides a 
l'abast tria , repassa , controla I 

cataloga le~ partides oficials ju 
gades entre preferents , Són més 
de 6,000 partides (unes 500 ho· 
res de treball) que ja tenim ar
xivades a l'abast dels afeccio· 
nats. 

mentà r ia els interessats s'han 
d'adreçar a la Secretaria de 
l'I.E.C., Ronda Sant Pere, 32, 
ler. pis , despatx H, de Barcelo
na-3, telèfon (93) 30271 79, de 
6 a 9 hores del vespre . 

TEMARI 

SEMINARI PER A LA FORMACiÓ 
D'ÀRBITRES 

- Lectura i discussió del regla
ment de la FIDE. 

- Sistemes d'organització de 
torneigs (individuals per 
equips). 
El sistema suis. 

El Departament de Formació 
d'Àrbitres de l'Escola d'Escacs 
de l'I.E,C. convoca Seminaris de 
discussió dels problemes d'ar
bitratge per a tots els jugadors 
diliats a la F,C.d'E. 

El nombre de participants està 
limitat , pel cap alt, a 10 perso
nes per Seminari , Un coordina
dor marcarà les pautes i les nor
mes de discussió de cada ses
sió que es fonamentaran en les 
aportacions i discussions dels 
participants. 

El Seminari constarà de 9 ses
sions de 2 hores cadascuna, els 
dilluns, dimarts i divendres de 
2/4 de 8 a 2/4 de 10 del vespre, 
a partir del dia 2 de ma r~ de 
1981, i tindran lloc a l'aula-bi
blioteca de !'I.E.C. 

Normes per a ser 2: valuat i 
per a titols de la FIDE i la 
Catalana. 
Reglamentacions complemen
tàries (Ràpides, Postal, etc.). 

Aixi mateix es dedicaran 2 
sessions a la participació de dos 
destacats àrbitres internacionals. 
amb debat posterior. 

Els drets d'inscripció seran de 
2.000,- Pessetes. Per a forma
litzar la inscripció s'haura d'ha
ver fet efectiu el pagament dels 
drets corresponents. Nota : Els socis de l'I .E.C. t ln' 

dran una rebaixa del 50 % del 
preu d'inscripció. 

Per a les inscripcions o qual
sevol altra informació com ple-

CONGRÉS INTERNACIONAL "ELS ESCACS A L'ESCOLA" 
PARIS , del 25 al 28 de febrer de 1981 (Centre International de Sèjour de 

Paris, CISP. rue Maurice Ravel - 75012 PARIS) 

25 de febrer 

15 h. D iscurs de benvinguda pel President de 
la FFE Sr. Lambert. 

15.15 Condicions d'organització : Secretari Ge
neral del Congrés, Sr. Uzan. 

15.30 Moderador: J. Uzan, V ice-President de 
la FFE. 
.EI joc dels escacs, l'Escola i la Socie
tat o, per Karl Gossner, Vice-President 
de la Fed. de la RFA. 

16.15 a 17.50 Discussió. 

26 de febrer 
9.30 Moderador: Sr. Karl Gossner. 

. Estructura i organització dels Escacs a 
l'Escola- . 
(l ean Claude Loubatière, President de 
la Comissió Tècnica de la FFE, i respon
sable de la primera classe Estudi-Es
cacs.) 

15 Moderador: P. Gonneau, Director Na
cional dels Joves FFE. 
·EI pla d'estudis dels Escacs a l'Escola
(objectius pedagógics, mitjans pedagò

gics, literatura, etc.), 
(Gottfried Kunzig i Gert Blankenburq, 

responsables d'escacs a l'Escola de la 
Fed. de la RFA.) 

16.15 a 17.30 Discussió. 

27 de febrer 
President de la sess ió: J. Lambert, President de 
la FFE. 
9.30 Discurs d'introducció del President de 

la Fed, de la RFA, Alfred Kinzel. 
.Els Escacs en general i els Escacs a 
l'Escola d'abast internacional.-

10.15 a 11.15 Exposició general dels mètodes 
pedagògics dels escacs en l'ensenya
ment. 
(Michel Roos, responsable d'ensenya
ment dels escacs a la Universitat Louis 
Pasteur, de Strasbourg.) 

15 Moderador: Karl Gossner. 
.Programa de formació i control de la 
formació dels ensenyants, educadors i 
monitors dels escacs a l'escola. 
(Norbert Engel , Director de • Universi
ta ires-.) 

28 de febrer 
9.30 V isita d'una escola. Presentació d'una 

classe d'Estud i-Escacs (Patrik Gonneau), 
10,30 Discuss ió final i conclusions , 
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~~IUnya sTlana 
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el DJawelnle 
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DE C A TALUNYA 
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PIISD 
PUNT 

DIARI 

Qüestions 
de vida cristiana 

lÀ::0íj:~ 

SERH.AD'()i{ 

TRETZEVENTS 

ajudem la 
premsa 

catalana 
Diari d' informaCIÓ Roger de lI ull a , 4 2 25 ptes . exemplar 

gener al Barcelona -9 · 

Informació escaquista Hda , d, Sant Pere , 32 ·l.r . 150 ptes. e.empla r 
b imensual Barcelona ·32-

Setmanari d' informa ció Vi. Aug usta , 59 75 pt" . .. emplar 
genera' Barcelona ·6 · 

I nformació rel igiosa Vahlnc l3. 244 · l.r . JO ptes. exempl.r 
setmanal Barcelona ·7 -

Infantil i juven il Plaça lesseps . 33 inter ior 750 ptu. "any 
quinzenal Barcelona ·12-

Informació general Avinguda Diagonal , 357 -pral . 90 ptes. exemplar 
mensual Barcelona ·37 -

Setmanari d ' informació C.tr., d 'Amàl ia, 16 50 pt.s. 8""mpl'r 
local MATARC1 

Informació d 'hist6ria Gandux8r . 5 ·15 200 pt". exemplar 
mlnsual 8arCllon. ·21 · 

Sltm.n.ri d'informació Aribau , 80 -àtIC' 75 pt" . .. Impl.r 
glneral S.rcelona ·36-

A...,iS1a mlnsual Apartat de corrlUS 61 9 50 ptes . ulmplar 
de lIS IIlls CIUTAT DE MALLORCA 

Escursionisme, alp in is· Parad is , 10 150 pt". Ixemplar 
ml, ItC . . bimlnsual earCllona ·2-

Mlnsu.1 de lIS comar· Força . 4 . 20n . 80 pt.s . IXlmplar 
qU8S gironines GIRONA 

Oiari d ' informació Joaquim V.yreda , 65 baixos 25 pt". exempl.r 
gener.1 GIRONA 

Inform.ciÓ religiosa Ausijs March , 92 ·9 8 350 ptes. Ixemplar 
bimensu.1 8 1 rcelona ·13· 

Setmanari juven il Travessar. de Grjcia . 2 36 ·3.r.3a . 20 pt" . • x.mplar 
ind.plnd.nt SlI, celona ·24 · 

Alvista m.nsual de Ausiàs March , 92 ·98 100 ptes. eXlmplar 
caire g.n.ral S erc.lona ·13· 

Quinzlnal infantil Ausijs March . 92-98 40 ptes . Ixempl.r 
SurCllonl ·13· 
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NORMATIVA DE L'AVALUACiÓ ("RANKING") 
DE LA FEDERACiÓ CATALANA D'ESCACS 

Elaborada pel Departament d'Avaluació de l'I.E.C. 
(Aquesta normativa anuLla totes les anteriors) 

1. Es computaran les parti 
des disputades per jugadors afi 
liats a la F.C .E., en les proves 
que s'especifiquen a continua
ció : 

a) Proves ofici als, organitzades 
per la F. C. E. 

b) Proves no oficials . 

Els torne igs tancats no ofi 
cial s, amb validesa per rava 
luació de la FIDE, disputats a 
Catalunya seran automàticament 
computats. La resta de proves 
no oficials només seran compu
tades si, amb la deguda antela 
ció, llurs organitzadors comun i
quen al Departament d'Ava lua
ció de l 'I .E.C. el desig que el s 
resultats siguin comptabilitzats 
per al - Ranking- i hom obté la 
conformitat d·aquest Departa
ment d'Avaluació. 

2. Als jugadors que entrin 
per primera vegada en la com
putació del Ranking se'ls aplica
rà la FÓRMULA PERIÓD ICA; 

R" = R + D(P) 

On R, és la gradació promig dels 
adversaris: D(P) és la diferèn
cia entre la gradació del juga
dor i la gradació-promig dels 
seus adversaris. Aquesta dife
rència es basa en el percentat
ge de pun tuació obtingut pe l ju 
gador: R" és la gradació obtin
guda pe l jugador. Aquesta gra
dació no superarà pel cap al t 
els 150 punts sobre els promigs 
dels adversaris . 

Per als Jugadors de preferent 
i superior ca tegoria que hag in 
disputat un minim de 9 part ides 
en el periode comprès entre la 
publicació de dues llistes, llur 
¡¡radació obtinguda R" es con
siderarà en ferm i, per tant. 
aquests jugadors a tots els efec
tes tindran avaluació, que pel 
cap baix seré de 2.0GO punts 
En cas de no arribar a disputar 
9 part ides, els resu ltats obtin· 

guts es reservaran per a futurs 
còmputs fins a assolir el nom
bre de 9 part ides pel cap baix. 

on Ro és la gradació inicial cor
responent a l 'última avaluació : 
K és el coeficient de valor (per 
les proves oficials, igual a 25 
per als campionats individuals, 
20 per als campionats de Cata 
lunya per equips, 15 per als tor
neigs oberts i 25 per als torneigs 
tancats magistrals : per la res
ta de les proves no oficials el 

3. Als jugadors que hagin en
trat ja per la Fórmula Periòdica, 
en els successi us còmputs se'ls 
aplicaré la FÓRMULA CONTI-· 
NUA; 

R" = Ro + K(W-W,.) 

Taula I. Dderencles d'AvaluacIó en funció dels resultats percentuals. 

P 

1 O 
99 
98 
.97 
.96 
.95 
94 
93 
92 
91 
90 
89 
88 
87 
86 
85 
84 

D(P) 

+ 
677 
589 
538 
501 
479 
444 
422 
401 
383 
366 
351 
338 
322 
309 
296 
284 

P 

83 
82 
81 
80 
79 
78 
77 
76 
75 
74 
73 
72 
71 
70 
69 
68 
67 

D(P) P D(P) P 

273 66 117 49 
262 65 110 .48 
251 64 102 .47 
240 63 95 .46 
230 62 87 45 
220 .61 80 44 
211 60 72 43 
202 59 65 42 
193 58 57 41 
184 57 50 40 
175 56 43 39 
166 55 36 38 
158 .54 29 37 
149 53 21 36 
141 52 14 35 
133 51 7 34 
125 50 O 33 

P és el resultat percentual obtingut 

D(P) 

- 7 
- 14 
- 21 
- 29 
-36 
- 43 
-50 
- 57 
-65 
-72 
- 80 
- 87 
- 95 
-102 
-110 
-117 
-125 

P 

32 
31 
30 
.29 
.28 
.27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 

.18 
17 
16 

D(P) 

-1 33 
- 14 1 
- 149 
-158 
-166 
- 175 
- 184 
-193 
-202 
-21 1 
-220 
-230 
-240 
-251 
-262 
-273 
- 284 

P D(P) 

15 -296 
.14 -309 
13 -322 
12 -336 

.11 -351 

.10 -366 
09 -383 
08 --401 
07 --422 
06 --444 
05 --470 
04 -501 
03 -538 
02 -589 
01 -<)77 
00 + 

O(P) és la diferència de punts d'avaluació, mItjançant els quals el jugador supera el 
promlg d'avaluacIó dels contnncants. 
+ Indica un va lor indeterminat. 

Taula li - Esperança de resulta ts percentuals en funCió de les diferències davaluaclo 
(O A ) H pels avaluats mes afts I L pels avaluats més ballcos 

DA 

O- 3 
4-10 

11-17 
18-25 
26-32 
33-39 
40-46 
47-53 
54-<;1 
62- 68 
69-76 
77-<)3 
84-91 

H L 

50 50 
.51 49 
52 48 
53 47 
54 46 
55 45 
56 44 
57 43 
58 42 
59 4 1 
60 40 
61 39 
62 38 

DA H L 

fi~ 37 
64 36 
65 35 
66 34 
67 33 
68 32 

92- 98 
99-106 

107-113 
114-121 
122-129 
130-137 
138-1 45 69 
146-153 70 

31 
30 
29 154-162 71 

163-170 .72 28 
73 .27 

26 
25 

171-179 
180-188 
189- 197 .75 

74 

D A H L 

198-206 76 24 
23 
22 

207-2 15 77 
216-225 .78 
226-235 .79 21 
236-245 .80 .20 
246-256 81 19 
257-267 82 18 
268-278 
279-290 
29 1-302 
303-315 

.83 17 
84 16 
85 . 15 
.86 .14 

316-328 87 .13 
329-344 88 12 

DA H L 

34f>-357 89 .11 
358-374 90 10 
37f>-391 91 .09 
392--411 92 .08 
412-432 .93 .07 
433--456 94 06 
457--484 95 05 
48f>-517 96 .04 
518-559 97 .03 
560--619 98 02 
620-735 99 01 

mes de 735 1 O .00 
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Departament d'Avaluació de l'I 
E.C. determinarà en cada cas el 
valor d'aquest coeficient); W són 
els punts obtinguts; W" són els 
punts previstos calculats a par
tir de les diferencies de grada
ció entre el jugador i els seus 
adversaris: R" és la nova gra
dació. 

S'estableix un minim de qua
tre partides jugades per torne ,\! 
per a poder efectuar el còmput 
d'aquest torneig . El canvi de 
puntuació màxim permes com a 
resultat d'un torneig serà de 5 
punts per partida computada. La 
valoració minima d'un jugador 
serà de 2.COO punts. 

4. Les partides guanyades o 
perdudes per incompareixença 
es computaran als efectes de 
Ranking com si efectivament 
s'haguessin disputat. 

5. En les diferents proves, a 
cada jugador li correspondran 
dues gradacions-promig d'adver
saris , una gradació base (GP,,) 
i una altra operativa (GP,,). 
Aquestes gradacions es calcu
laran amb utilització de l'ultima 
llista del Ranking i una llista 
addicional de jugadors no in-

closos amb anterioritat a l'Ava
luació Catalana. Per la confec
ció d'aquesta ll ista addicional es 
tindran en compte els següents 
criteris : 

a) Als jugadors amb Avalua
ció de la FIDE (que hagin apa
regut a l'ultima llista de la FIDE) 
se'ls aplicarà aquesta avaluació. 

b) Als jugadors no inclosos 
en l'Avaluació de la FIDE pelò 
si en la de la FEDA (que hagin 
aparegut a l'ultima llista de la 
FEDA) se'ls aplicarà aquesta 
avaluació. 

c) Als jugadors sense cap 
'avaluació reconeguda tindran el 
següent escalat : G.M., 2.ECC 
punts : M.I., 2.40C punts : M.N .. 
2.3CC punts: M .C ., 2.2CO punts : 
Preferent, 2.COC punts: Primera . 
1.8CO punts per GP" I 2.COC 
punts per GP. : Segona, 1.600 
punts per GP" i 2.000 per GPo : I 
Tercera 1.400 punts per GPb I 
2.000 punts per GP •. 

6. Per a reali tzar els còm
puts hom utilitzarà GPo . Si GP" 
no supera el valor de 2.000, 
aquests còmputs es comptabi
litzaran unicament si la diferen-

COM FER EL CÀLCUL 

cia entre el Ranking del jugador 
I GP" és inferior a 300. 

7. Els Jugadors amb avalua
ció 2.000 no apareixeran a la 
llista d'AvaluacIó. Els jugadors 
amb avaluació 2.C05 o superior 
que portin tres temporades sen
se computació de partides apa
reixeran a la llista d'avaluació 
amb un asterisc, però no apa
reixeran a la llista ordenada per 
esca lats d'avaluació. 

8. La taula de percentatges 
de puntuació esperats en fun
ció de les diferències de gra
dació -utilitzada en la Fórmula 
continua-, aixi com la taula de 
diferències de gradació en fun
ció dels percentatges de pun
tuació es troben detallades com 
anex a la present normativa. El s 
coeficients de valor, les grada· 
cions de base i el límits de va
nació podran ser modificats pel 
Departament d 'Avaluació de l'I . 
E.C. d'acord amb l'evolució del 
nombre de competicions anuals 
computades i de la pròpia dinà
mica del Ranking. 

l, E, C. 

DE L'AVALUACIÓ CATALANA 

EJ càlcul de l'avaluació catalana es basa en 
la força dels contraris respecte a la del jugadol 
del qual volem fer el càlcul, I en la puntuaclo 
feta en el campionat que avaluem. 

Existeixen dues maneres de fer el càlcul , 
segons sigui la primera vegada que al jugadol 
se li calcula (fórmula periódica) o sigum les suc
cessives vegades (fórmula continua). 

a) Fórmula continua (cas normal). 

I ) Es calcula l'avaluació mitjana GP. dels 
contraf/S (es sumen llurs avaluacions I 

es oivldeix pel ncmbre de lugadors con
traf/s). Si un contrari no té avaluació, 
per a poder fer aquest càlcul se li assig
na una avaluació teórica, segons els cri
tens de l'article 5 de les norma S d'Ava
luació. 

2) Es troba la diferencia entre l'avaluaclO 
própia i aquesta mitjana de contrans 
Aquesta diferencia pot ser positiva o ne
gativa . 

3) Amb aquesta diferencia es va a la taula 
de conversió (veure Normes d'Avalua

ció) i s'obté el tant per cent de rendi 
ment esperat del jugador a avaluar. 
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4) Es multiplica aquest percentatge pel 
nombre de partides jugades i es té els 
punts esperats (aquest resultat s'ha de 
tenir amb dos decimals). 

5) La diferencia positiva o negativa entre 
els punts esperats i els realment fets 
es multiplica per la constant assignada 
al campienat, El resultat és la variacIó 
de l'avaluació actual . 
La constant del campionat la determma 
el Departament d'AvaluacIó de f'lE.C . 
abans de cada campionat. 

Vegem un cas pràctic: 

En Joan, d'avaluació actual 2. /55, ha lugat 
un campionat de 6 partides i ha 'et 2 )12 punts . 
La força dels contraris era : 2.165, 2.050, 2.210, 
2.185, un 1.0 Categoria i 2.160. La constant do
nada al camplenat és 20. 
I ) El jugador de primera s'avalua com 2.000 a 

efectes de càlcul . Tenim : 

2. 165+ 2.050+ 2210+2. 185+2.000+2. 160 
GP .. 

6 
= 2.128 



2) OA = R" -GP,, = 2.1/0 - 2.128 = - 18 

3) Anem a la taula 11 (veure Normativa) i ens 
diu que ha de fer el 47 %. 

47 X 6 partides 
4) W. = = 2.82 plints esperats 

100 

5) V = K(W-W.) = 20 (2,5 - 2,82) = -ó ---> 
-5 
El resultat final s'arrodoneix al múltio/e de 5 

més pròxim , o s'gUl que ha d'acabar en O ó 5. 

6) R" = R" + V = 2. 155 - 5 = 2.150 

Per tant , la nova avaluació d'en Joan és 2.150. 
Finalment cal dir que existe,xen diversos li

mits que poden determinar no fer el calcul per 
evitar distorsions. Són: 

Per a fer el calcul cal haver jugat un minim 
de 4 partides en el campionat a avaluar, , 
haver jugat contra un promig de contraris no 
excessivament inferior (veure l'article 6 de 
la normativa). 
Si la variació V supera 5 vegades el nom
bre de part ides (en positiu o negatiu), es 
redueix V a aquest valor (és a dir, a 5 X nom
bre de partides), 
Si ravaluació al final de temporada d'un IU
gador és menor que 2.000 se 'l deixa en 2.000 

b) Fórmula periòdica (calc uI per a la primera 
vegada). 

1) Es calcula r avaluació mitjana de ls contra
ris, igual que el primer pas de raltre 
cas. 

2) S 'obté el rendiment fet pel jugador a 
avaluar (es divideix el nombre de punts 
fets pel nombre de partides jugades , 
es multiplica per 100). 

3) Amb el rendiment es va a la taula I de 

conversió (veure Normativa) i s'obté un 
número corrector, positiu o negatiu. 

4) L'ava luació d'entrada és la suma de la 
mitjana dels contraris amb el número cor
rector. 

Vegem un exemple: 

En Pere ha jugat un torneig de 10 partides . 
contra uns contraris de potencia 2.100, 2,050, 
2.090, 2.050, 2.020, un primera categoria, un se
gona categoria , 2.075, 2.005, 2.020. En les 10 par
tides ha fet 4 y" punts. 

1) R" = 

2100+ 2050 + 2090 + 2050 + 2020 + 
+2000+2000+2075+2005 + 2020 = 

10 
= 2.04 1 

4,5 
2) P = --- X 100 = 45 % 

10 

3) Anem a la taula i tenim O(P) = - 36 

4) L'avaluació sera R, = R, - O(P) = 2.041 -
- 36 = 2.005. 

Igual que abans s'arrodoneix el resultat a 
múltiple de 5 (en aquest cas no cal). 

Per tant en Pere entrara per primera vegada 
en llista amb ravaluació de 2.005. 

Com a elements limitadors tenim: 

El calcul es fa quan s'ha jugat al llarg de la 
temporada un minim de 9 partides com a 
preferent o bé invitat , en torneigs homolo
gats de preferent. En cas contrari es deixen 
pendents per agrupar-les amb les jugades en 
temporades successives. 
Si O((P) supera 150 (en positiu o en nega
tiu) es redueix O(P) a aquest valor ( o s,a 
± 150). 

ESCAQUISTA! 

Recorda que a la Biblioteca de Catalunya, al carrer del Carme, 47, 
de Barcelona, hi ha a la teva d isposició una important col.lecció de llibres 

i revistes d'escacs que pots consu ltar gratuïtament. 

Aquesta col. lecció està compos ta pel llegat de 476 obres que l'any 1940 
va donar a la Biblioteca Na Mercè Borrell , ví dua de Josep Paluzíe i Lucena 

-patriarca dels nostres escacs- i els seus fills . augmentada 
posteriorment pels fons editorials i altres deixes particulars . 

Per la teva cultura escaquista: NO DEIXIS D'UTILITZAR-LA' 
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REGLAMENTACiÓ DEL SISTEMA suís 
Proposada com oficial per la F.I.D.E. 

I. GENERALITATS 

1. Classificació dels jugadors 

a) S'estableix una classificació inicia l per or
dre de forces, a part ir de l'Ela internacional. Si hi 
ha jugadors que no el tenen es poden utili tzar les 
avaluacions estatals , nacionals, etc. Si encara que
den jugadors sense classificar, es pot decidi r entre 
una comissió de jugadors o per sorteig . 

AI jugador millor classificat se li assigna el nú
mero l , al segon el núm. 2, i aixi successivament. 
Aquest número serà invariable al llarg del torne ig 
i servirà per als successius sorteigs. 

b) La classificació individual per a la confec
ció de les rondes ve donada per la puntuac ió total 
de cada jugador, i en cas d'igualtat , pel número 
ass ignat a l 'inici del torneig. Sempre que en aquest 
reglament parlem de classificació ens referi rem a 
aquest criteri. 

2. Descansos 

Si el nombre de jugadors d'una ronda és senar, 
descansa un jugador. Cap jugador no pot descan
sar més d'una vegada . 

En la primera ronda deEcansa el jugador de 
número més alt (teòricament rrés fluix) , i en les 
successives rondes, l'últim classificat (que no ha
gi descansat). L'últim clasEifica t és qui té menys 
punts, i en cas d'empat, el de número més alt (el 
teòricament més flui x) . 

3. Resultats 

S'assigna punt per 'pa rtida guanyada, mig per 
taules i O per partida perduda. 

AI jugador que descansa se li assigna 1 punt. 
La classificació fina l ve donada pel total de 

punts de cada jugador. 

4. Partides no acabades 

Una partida que no ha acaba t, en el moment 
de confeccionar la ronda seguent, es reg ist ra com 
a taules, temporalment , per tal de pcder fer el 
sorteig ; però si el resultat és evident , el dire ctor 
pot registrar-lo provisionalment com a victòria . 

5. Regles bàsiques del sistema suis 

Tots els aparellaments estan subjectes a les 
següents regles : 
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a) Un jugador només pot Jugar contra un al
tre un sol cop. 

b) Els jugadors amb Igual puntuacIó han de 
jugar entre si, si és posible . 

c) Si és impossible aparellar tots els juga
dors d'igua l puntuació, tot Jugador que no estiguI 
aparellat amb un altre d'igual puntuació, s'ha d'a
parellar amb un al tre que t ingui la puntuacIó més 
pròxima possible . 

6, Aparellament de la primera ronda 

Després de separar el jugador que descansa, 
si n'hi ha, s'ordena els jugadors per número i es 
form en dos sub-grups iguals, separant per la mei 
tat. El s jugadors de la primera meitat Juguen or
denadament amb els de la segona . Per exemple, 
si hi ha 40 jugadors, l'I juga contra el 21, el 2 con
tra el 22, etc. 

11. APARELLAMENT DE LES SEGüENTS RONDES 

7. Definició de grup 

Direm grup al conjunt de jugadors que tenen els 
mateixos punts. De vegades un grup pot estar for
mat per un so l jugador. 

8. Ordre d'aparellament dels grups 

En un torneig en què la relació jugadors/ rondes 
és 5/ 1 o bé superior, s'aparella primer el grup de 
puntuació més alta, baixant fins a l'última. De ve
gades, en les darreres rondes , els jugadors de 
l'últim grup ja han jugat entre si ; llavors hom pot 
unificar els dos o tres últims grups. 

En un torneig en què la relació jugadors/ ron
des és inferior a 5/1, és mé s pràctic, habitualment. 
aparellar primer des del grup de mes puntuació 
cap el grup del mig, i després jupar aparellant a 
partir del grup de menys puntuació. 

9. Aparellament dins d'un grup 

En totes les rondes --excepció feta de la pri
mera- si és possible, els jugadors s'aparellen se
gons els següents criteris aplicats ordenadament · 

a) Si un jugador s'ha t raspassat del grup an
terior de mes puntuació, és el primer en aparellar
se segons el punt 10. 

b) Després de separar el jugador desapare
llat si el nombre de jugadors és senar, es classifi 
quen els jugadors del grup (veure art. 1 b) i es 
formen dos sub-grups iguals, separant per la mei
tat. Els jugadors del primer sub-grup (de número 
més baix) juguen ordenadament -tant com siguI 
possib le- amb els del segon sub-grup. 



Per exemple, en un grup hi ha els juç:.adors 3, 
5, 9, 12, 15, 17; s'enfrontaran 3-12, 5-15, 9-17. 

c) Es faran petits canvis en l'ordre del segon 
sub-grup (de números més alts) quan si~ui neces
sari per a mantenir les regles bàsiques del sistema 
suís (punt 5) O per assignar al màxim dels jugadors 
el color que els correspongui. 

d) Si és impossible compli r les següents exi· 
gències es podran inter-canviar una o dues pare· 
lles de jugadors entre els dos sub-grups. Aquesl 
canvi pot ser necessari en peti ts grups, però ca l 
esforçar-se el màxim per enfrontar els jugadors 
del primer sub-grup amb els del segon. 

l O. Regles per als jugadors desaparellats dins 
d'un grup 

Si un grup té un nombre senar de jugadors, cal 
traspassar-ne un al grup següent. Es traspassa el 
jugador de número més al t (si estan apare llats 
des del grup de menys punts cap amunt, ho farem 
al revés). Aquest mètode s'ha d'aplicar sense con
siderar la distribució de colors, peró l 'àrbi tre ha 
d'evitar els traspassos que contradiguin la regla 5. 
(Per exemple, en un grup de tres jugadors no s'ha 
de traspassar el jugador de número més alt si els 
altres dos ja han jugat entre si.) 

El jugador traspassat s'enfronta al jugador de 
número més baix del grup següent. 

De vegades cal traspassar dos jugadors, perquè 
ja han jugat entre ells i no hi ha manera d'apare
llar-los dins de llur grup. En aquest cas s'aparella 
en el nou grup, primer, el jugador traspassat de nú
mero menor. 

Almenys durant la primera meitat del torneig 
no s'ha de traspassar un jugador en la mateixa 
direcció més d'un cop , sempre que aquest traspàs 
es pugui evitar. 

III . ASSIGNACiÓ DE COLORS 

11 , Principis generals 

El director del torneig assigna els colors . La 
finali tat principal , si el nombre de rondes és pa
rell , és donar la mateixa quantitat de blanques i ne
gres a tants jugadors com sigui possible. En un 
torneig en què el nombre de rondes és senar, do
nar com a màxim a ca da jugador una vegada més 
un color que l'altre. 

El director s'esforça per a alternar els colors 
per a cada jugador, però això no s'ha de resoldre 
alterant les regles d'aparellament i de traspàs de
finides fins ara . 

Pot ser que les regles no es pu~uin complir en 
tots els casos ; en la pràctica han d'ésser una guia 
per a la distribució equitativa dels colors . 

12. Colors de la primera ronda 

En la primera ronda, quan la primera meitat dels 
jugadors juga contra la se('ona, es sorteja el co lor 

de tots els jugadors de número senar (el mateix 
per a tots ells) i als jugadors de número parell se'ls 
assigna el co lor contrari. 

13. Rondes parell 

En les rondes parell hom dóna a tants jugadors 
com sigui possible el color que iguala les blanques 
i les negres; en cas de no poder-se complir aques· 
ta llei , té prioritat -per a tenir el colo r que li cor
respon- el jugador que ha repetit color en les 
dues últimes rondes. 

Si la regla 5 (regles bàsiques) implica aparellar 
dos jugadors que acaben de repetir les negres, el 
jugador de millor classificació (art. 1 b) jugarà amb 
blanques i l 'adversari repetirà per tercer cop les 
negres. 

14. Rondes senar 

En les rondes senar hom dóna a tants jugadors 
com sigui possible el mateix color de la primera 
ronda. Si s'han d'enfrontar dos jugadors que hau· 
rien de tenir el mateix color, s'assigna el color 
corresponent al jugador de millor class ificació (art . 
1 b) 

Quan un jugador no té els colors igualats, no 
se li aplica el paràgraf anterior, sinó que se li as 
signa el color que tendeixi a equilibrar el nombre 
de colors. 

15. Color en cas de descans 

Es considera que el jugador que descansa ha 
jugat amb blanques. 

16. Dis¡r:bució de premis i titols 

Un premi en metàl.lic (o un total de premis) es 
reparteix en parts iguals entre els jugadors que 
han empatat a punts per al lloc o llocs premiats . 

Abans de l'inici d'un torneig cal anunc iar els 
pOSSibles desempats pels llocs amb títol, o premis 
en espèCies no divisibles. 

17. Mètode de desempat 

a) Es sumen els punts fets per tots els contraris 
excepte : 
1 el mil lor i el pitjor per 8 rondes o menys; 
2 els dos millors i els dos pitjors entre 9 i 12 

rondes ; 
3 els tres millors i els tres pitjors per més de 

12 rondes . 

b) En cas d'empat després del punt a), es fa la 
suma de punts de tots els contraris, per deci 
dir la classificació dels jugadors encara em
patats . 

c) Si segueix l'empat es fa servir el sistema Son· 
nenborn-Berger per als jugadors encara empa
tats (es sumen els punts dels jugadors que s'han 
guanyat i la meitat dels que s'han fet taules) . 

d) Si segueix l'empat, es sorteja . 
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NOTICIARI 

GENSUNASUMUS ~NrERNA(~ONAl de la F. I. D. E. 

SEMIFINALS DE LA FASE DE CANDIDATS FEMENINS 

Aquest matx es va jugar a Tibilissi entre els mesos de setembre 
i octubre. L'a rb itre principal fou el Sr. Vakesaar. 

.1. 1. l ~ 2- i.2..~.!!.Q.. !..!. " 'L " 
loseliani Y2 O Y2 Y2 Y2 1 O O 1 1 V2 Y2 Y2 Y2 7 punts 

Gaprindashwili Y2 1 Y2 Y2 Y2 O 1 1 O O V2 Y2 Y2 V2 7 punts 

Per haver guanyat més partides amb les negres (4 a 
lifica loseliani. 

1) es qua-

Aquest matx es va jugar a Vilna a la mateixa epoca que l'ante
rior. L'arbitre fou el Sr. Mikenas. 

Alexandria Y2 O O O Y2 Y2 1 1 1 7 punts 

Litinskaia O Y2 O Y2 1 1 1 Y2 Y2 O O O 5 punts 

PREMIS A LA CREATIVITAT 

La FIDE recorda que el Congrés de 1979 va acordar con
cedir medalles d'or per a les partides que les mereixessin 
de les que es juguessin durant 1980. Aquests premis són : 

Medalla Alekhine 
Medalla Capa blanca 
Medalla Lasker 
Medalla Stein itz 

per al millor atac 
per al millor fina l 
per a la millor defensa 
per al millor pla estrategic 

S'ha constituït una Comissió presid ida pel Dr. Max Euwe 
i els Grans Mestres Barcza, Kotov, Matanovic, Najdorf i 
Schmid, els quals seleccionaran els jugadors que han d'ésser 
premiats . 

Tots els que aspi rin a algun dels esmentats premis han 
d'enviar la partida o partides al Secretariat de la FIDE (Keizers
gracht 810 - 1017 ED Amsterdam, Holanda) abans del primer 
de març de 1981, acompanyant-les de breus comentaris. 
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li CAMPIONAT MUNDIAL 
JUVENIL PER EQUIPS 

Aquesta competició tingué lloc 
a Mexic del 17 d'agost al 5 de 
setembre. L'arbitre principal fou 
el Sr. Gabriel Pérez Pantoja, de 
Mexic. 

La classificació final fou : 

Grup . A . : l er, URSS, 27 
pun ts; 20n., Anglaterra, 21 i mig ; 
3er .. Arg en tina , 20; 4rt. , Colòm
bia, 19; 5e., Brasil , 18; 6e. i 7e., 
Cuba i Escòcia, 17 ; 18e., Xina , 
16 i mig; ge. , EUA, 16; i 10e , 
República Dominicana, 8 punts. 

Grup . B.: ler., Canada, 24 
punts; 20n. i 3er., Mexic . B. i 
Suïssa, 23 i mig ; 4rt .. El Salva
dor, 20 i mig; 5e., Mexic . A-, 
19 i mig; 6e., Veneçuela, 17 i 
mi".; 7e ., Pais de Gal.les, 17 ; 
8è~ Guatemala , 16 i mig ; ge., 
Costa Ri ca, 9 i mig ; i 10e., Hon
duras, 8 pun ts. 

IV CAMPIONAT JUVENIL 
D'ASIA 

Aquesta compet ició tingué lloc 
a Baguio Ci ty (Filipines) del 24 
de juliol al 3 d'agost. 

Classificació final : l er .. Ra · 
mos (Filipines), 6 punts i mig ; 
20n .. lap (Filipines), 5 i mig ; 3er. 
i 4rt., Prasad (India) i lun iunwala 
(Hong Kong) , 5; 5e .. Kerr (Aus
tral ia), 4; 6e. i 7e., Tea (S inga
pur) i Ad ian to (Indonesia), 3 i 
mig ; 8e .. Lang (Malasia), 3: i ge .. 
Magbanua (Papua N.G.), zero 
punts. 

El nou campió Domingo Ra
mos ha estat registrat pel Pre
sident de la FIDE com a Mestre 
Internacional. 



XIX CAMPIONAT MUNDIAL 
JUVENIL 

Aquesta competició tingué lloc 
a Dortmund (R F.A.) del 17 al 31 
d'agost. Àrbitre : GM Lothar 
Schmid, 

Classi ficació fin al: 1 er .. Kas
parov (URSS), 10 punts i mig ; 
20n., Short (Anglaterra), 9; 3er. 
a 5à., Morovic (Xile), Negules
cu (Romania) i Bischoff R.F.A.), 
8; Ee. a 14è., Akesson (Suècia), 
Tempone (Argentina), Danailov 
(Bulgària), Karolyi (Hongria), Hi
brt (AustràliD), Zoger (Suïssa), 
Hansen (Dinamarca), J. L. Arna
son (Islàndia) i Barua (lndia), e; 
15S. i 16à., Gerbert (R.F.A.) i 
Viilkesalmi (Finlànd ia), 7 i mig ; 
17è. a 27è .. Toro (Xile), Utut 
(Indonèsia), Stigar (Noruega), 
BEnjamin (E.u.A.), Darcy (Bra
~ i l), Tovillas (Argentina), Zabihi 
(Iran), Damljanowic (Iugoslàvia), 
Morales (Mèxic), Bates (Nova 
Zelanda) i Balsinde (Puerto Ri
co), 7; fins a la xifra rècord de 
58 participants. 

El representant espanyol, l'as
turi à Juan Anton io Corral, que
dà el 39è. amb 6 punts. 

IV CAMPIONAT MUNDIAL DE 
MENORS DE 17 ANYS 

Aquesta compelició tingué lloc 
a Le Havre (França) del 30 de 
juliol a 1'11 d'agost. 

Classificació: 1 er., Salov (UR
SS), 9 punts ; 20n.. Grrenfeld 
(Israel), 8 i mig; 3er., Benjamin 
(E.u.A.), 8; 4rt. a 8è ., Hansen 
(Dinamarca), Barua (lndia), Sta
niszewski (Polònia), Ahlander 
(Suècia) i Hourtenkov (Bulgàri a), 
7 i mig; 9è. i l Cà., Gudmundsson 
(Islàndia) i Saeed (E.u.A.), 7; 
l1 à. a 14à., Milos (Brasil), Wells 
(Anglaterra), Horvath (Hongria) 
i Chapman (Austràlia) , 6 i mig; 
15è. a 20à., Condie (Escòcia), 
le (Xina), Atalik (Turquia), Toro 
(Xile), Róschlau (R.F.A.) i Cale
go (Portugal), 6 punts; fins a 50 
participants. 

El President de la FIDE va re
gistrar com a Mestre de la FIDE 
al nou campió Valeri Salov, 

VI OLlMPIADA D'ORBS 

Aquesta competició tingué lloc 
a Noordwijkerhout (Holanda) del 
13 al 25 d'agost amb la partici-

III COPA D'EUROPA DE CLUBS 

Resultats de la primera eliminatòria : 

Estrasburg - Club de Remich 
Ind. Motora Rakovica (Belgrad) - 'Slavia (Sofia) 

pació rècord de 23 països. Cada 
equip estava compost de 4 titu
lars i un suplent. 

Grup · A · : 1 er.. URSS, 22 
punts i mig ; 20n., Iugoslàvia, 17 
i mig ; 3er., R.D.A. , 16 i mig ; 4rt ., 
R.F.A., 14 ; 5è., E.u.A., 11; 6à. i 
7è., Hongria i Polòn ia, 10 i mig ; 
i 8è, Txecos lovàquia, 9 i mig. 

Grup . B.: 1 er., Bulgària, 23 
punts; 2on., Àustria, 16; 3er. i 
4rt., Anglaterra i Holanda, 15 i 
mig ; 5è., Israel, 15; 6è., Espa
nya, 14; 7è., Finlàndia, 8; i 8è .. 
Dinamarca , 4 punts i mig. 

Grup · C.: l er., Irlanda, 16 
punts ; 20n., Noruega, 16; 3er., 
Suècia, 15 i mig; 4rt., Itàlia, 11 ; 
5è .. Bèlgica, 10 i mig ; 6è. i 7è , 
França i Suïssa, 7 punts i mig. 

I CAMPIONAT JUVENIL 
D'ÀFRICA 

Aquesta competició tingué lloc 
a Lagos (Nigèria) del 25 de ju
liol al 3 d'agost, a doble ronda . 
Àrb itre: GM Raymond Keene 
(Anglaterra) . 

Classificació final : ler., Au 
gusto (Nigèria), 5 punts ; 20n .. 
Faseitan (Nigèria) , 4; 3er., Ma
sango (Zimbabwe), 2; i 4rt., We
loso (Ango la), 1 punt. 

Spartacus S. C. (Budapest) - Merkur Wersicherungen (Graz. Àustria) 
SK Zytglogge (Kehrsatz , Suïssa) - Tel Aviv University Sports Club 
KGSK Ruy López (Gent, Bèlgica) - Collegi ans Chess Club (Dublin) 
Nordre Skakklub (Arhus, Dinamarca) - Volmac (Rotterdam, Holanda) 
Rockaden (Estocolm) - Avanguard (Kiev, URSS) 
Banco di Roma (Roma) - Kallithea (Atenes) 

Resu ltats de la segona eliminatòria (amb la major part d'encontres pendents): 

Slavia (Sofia) - MTV·VMSK (Budapest) 
Tel Aviv University Sports Club - Maraton (Varsòvia) 
Sporting Clube de Portugal (lisboa) - KGSK Ruy López (Gent, Bèlgica) 
Partizan (Belgrad) - Nordre Skakklub (Arhus) 
Suomalainen Shakkikerho (Hèlsinki) - Estrasburg 
Kings Head Chess Club (Londres) - Spartacus S. C. (Budapest) 
Burevestnik (Moscou) - Banco di Roma 
S.G. Porz (Colòn ia) - Avanguard (Kiev) 
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CONGRÉS DE LA F.I.D.E 
Malta, 20 novembre a 7 desembre 1980 

Afiliacions. Han estat acceptades com a mem· 
bres de la FIDE les Federacions d'Escacs d'Anti
gua, Brunei, Egipte, Kenia , Senegal i Zimbabwe, 
amb la qual cosa s'arriba a la xifra de 114 federa
cions afiliades, fent de la FIDE una de les més 
grans organitzacions esportives del món. 

Estipul.dons per al cicle 1981 -84 del Campio
nat Individual del món. Els canvis més importan ts 
es refereixen als matxs de candidats : 

a) En el calendari de joc: cada partida serà se
guida d'un dia per a les ajornades sense que 
s'estableixin dies de descans. Les partides poso 
posades podran ésser una sola en els quarts 
de fin al i semifinals. i de dues en el matx final. 

b) En el sistema de desempat: si els matxs s'a
caben en empat després del nombre de parti
des establert, es jugaran quatre partides. Els 
participants han de decidir abans de jugar els 
quarts de final quina de les dues alternatives 
següents accepten en el cas que el matx se
¡)ueixi empatat : 
- dues partides amb acceleració del temps 

de control (una hora per a cada jugador i 
per a tota la partida) en un sol dia seguit 
de sorteig per a determinar el vencedor SI 

encara es manté l'empat; 
- procedir immediatament al sorteig per a 

determinar el guanyador. 

Reglament per a avaluació internecional. Els 
jugadors que guanyin un torneig no poden perdre 
punts d·avaluació. 

Nous titulats . S'ha produit una allau de titols 
que ES resume ixen aixi : t5 Grans Mestres Interna
cionals. 58 Mestres Internacionals, 86 Mestres de 
la FIDE. 3 Mestres Internacionals Femenins i 78 
Arbitres Internacionals. 

Heus aci la relació nominal d'aquests titulats : 

Grans Mestres Internacionals (G.M.L): Janos 
FLESCH (Hongria) , Lubomir FTACNIK (Txecoslovà
quia), Yehuda GRüNFELD (Israel) , Garry KAS PA
ROV (U.R.S.S.). Adam KULlGOWSKI (Polònia). 
Victor KUPREITXIK (U.R.S.S.), Edmar MEDNIS 
(E.UA), Alexander PANCHENKO (U.R.S.S.), Naum 
RASHKOVSKI (U .R.S.S.) , Hans REE (Holanda). 
Yasser SEIRAWAN (E.u.A.), Andrew SOLTIS 
(E.UA), Jonathan S. SPEELMAN (Anglaterra), Gen
nady TIMOXENKO (U.R.S.S.), Arthur IUSUPOV 
(U .R.S.S.). 

Mestres Internacionals (M.I.): Bosko ABRAMO
VIC (Iugoslàvia) , Andrzej ADAMSKI (Polònia) , Jan 
AMBROZ (Txecoslovàquia), Vladimir ANTONOV 
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(Bulgària), Michael J. BASMAN (Anglaterra), Joel J. 
BENJAMIN (E.u.A.), Franciszek BOORKOWSKI (Po
lònia), Karl BURGER (E.U.A.), Goran CABRILO (Iu
goslàvia) , Srdjan CVETKOVIC (Iugoslàvia), Georg 
DANNER (Austria), Goran DIZDAR (Iugoslàvia), Di
mitar DONTXEV (Bulgària), Larry D. EVANS (Es
tats Units) , José Lu is FERNANDEZ GARCIA (Espa
nya), Pavlos GESOS (Grècia) , Nicolas GIFFARD 
(França), Radovan GOVEDARICA (Iugoslàvia), Ste
fan GROSS (Txecoslovàquia), Robert S. GRU
CHACZ (E.UA), Lev GUTMAN (Israel) , Roland 
HENLEY (E.U.A.), Ra lf E. HESS (R.F.A.), Zoran 
ILlC (Iugoslàvia), Neboisa ILlJIN (Romania), Zbig
niew JASNIKOWSKI (Polònia), Iztok JELEN (Iugos
làvia), liang JINRONG (Xina), Sinisa JOKSIC (Iu
goslàvia) , Lawrence C. KAUFMAN (E.U.A.), Andrei 
KHARITONOV (U.R.S.S.), Stefan KINDERMANN 
(R.F.A.), Hillar KJARNER (U .R.S.S.), Zlatko KLARIC 
(Iugoslàvia), Wong Meng KONG (Singapur), Vladi
mir KOZLOV (U.R.S.S.), Sergvei KUDRIN (E.u.A.), 
Paul Edwin LlTTLEWOOD (Anglaterra) , Enc LO
BRON (R.F.A.), Eugene MEYER (E.U.A.), Ivan MO
RO VIC (Xile), Ya'acov MUREY (Israel), Predag NI 
KOLlC (Iugoslàvia) , Steven ODENDAHL (E.u.A.). 
Lexy ORTEGA (Cuba), Jasep PSATXIS (U.R.S.S.), 
Petar POPOV (Bulgària), Dimitar PRODANOV (Bul
gària), Lev PSATXIS (U.R.S.S.), Domingo RAMOS 
(FilipinEs) , Ni ls-Gustav RENMAN (Suècia), Manuel 
RIVAS (Espanya), Laszlo SAPI (Hongria), Nigel Da
vid SHORT (Anglaterra), Jaime SUNY~ (Brasil) , 
Marcelo TEMPONE (Arç¡entina), Alexander TXER
NIN (U.R.S.S.), Aurel URZICA (Romania) , Michael 
VALVO (E.u.A.) Sasa VELlCKOVIC (Iuç¡oslàvia), 
Félix VILLARREAL (Mèx ic), Alvis VITOLlNSH 
rU.R S.S.1, Milorad VUJOVIC (Iuç¡oslàvia) , Michael 
J. WILDER (E.u.A.), Valery ZILBERSTEIN (Txe
codovàquia), Mikhail ZLOTNIKOV (E.u.A.). 

Mestres Internaciona ls Femenins (M.I.F.): Gisela 
FISCHDICK (R.F.A.), Viorica IONESCU (Romania) , 
Eliska KLlMOVA (Txecoslovàqu ia). 

Mestres de la F.LO.E.: Miguel ANDRtS (Cuba), 
Alberto BARRERAS (Cuba), Franja BEGAOVAC 
(Iugoslàvia), Ryszard BERNARD (Polònia), Paulus 
BOERSMA (Holanda), Franciscus W. M. GORM 
(Holanda), Bjorn BRINCK-CLAUSSEN (Dinamar
ca) , Richard BRITTON (Anglaterra), François 
CHEVALDONNET (França), Dan CRAMLlNG (Suè
cia), Laszlo CSERNA (Hongria), Derd DANTAR 
(Iugoslàvia), Nigel R. DAVIES (Anglaterra), John 
W. DONALDSON (E.u.A.) , Arne DUR (Austràlia), 
Dr. Laszlo EPERJESI (Hongna), lan FISCHER 
(Romania) , Glenn C. FLEAR (Anglaterra) , Ovidiu 
FOISOR (Romania), Mlchael J. FRANKLIN (Angla
terra), Jozef FRANZEL (Txecoslovàquia), Maxwell 
L. FULLER (Austràlia) , Mark GINSBURG (E.u.A.) 
Richard GOLDENBERG (França), David S. C. 
GOODMAN (Anglaterra) , Dimitri GUREVITX (Es-



tats Units), Peter HARDICSAY (Hongria), Peter 
HESSE (R.DA), Julian M. HODGSON (Anglaterra), 
Ragnar HOEN (Noruega), Neboisa ILlLlN (Roma· 
nia), Constantin 10NESCU (Romania), Milorad KA· 
PELAN (Iugoslàvia), Konrad KOJDER (Polònia), Sta
nislaw KOSTYRA (Polònia), Slobodan KOVACE
VIC (Iugoslàvia), Wlodzimierz KRUSZYI NSKI (Po
lònia), Ralf LAU (R.F.A.), Andrew P. LAW (An
glaterra), Bela LENGYEL (Hongria) , José Cruz 
LIMA (Cuba) , Thisefs LlVERIOS (Grècia), An 
drzej MACIEJEWSKI (Polònia), Fy60rg i MA
ROSI (Hongria) , Csaba MELENGHEGY (Hon
gria), Miodrag MILlCEVIC (Iugoslàvia), Dr. Ervin 
NAGY (Hongria) , Zoran NOVOSELSKI (Iugoslà· 
via), Jiri NUN (Txecoslovàquia) , Dr. Peter OSTER· 
MEYER (R.F.A.), Andras OZSVATH (Hongria), Di · 
mitar PANTALEEV (Bulgària), Bela PERENYI (Hon
gria), Volislav PETROVIC (Iugoslàvia), Karo l PIN
KAS (Polònia), H. J. PLASKEIT (Anglaterra) , Leon 
R. PLlESTER (Holanda), Orest POPOVYC (E.UA), 
Niger E. POVAH (Anglaterra), Jan PRZEWOZNIK 
(Polònia), Janos RIGO (Hongria), lan ROGERS (Aus· 
tràli a), Daniel ROOS (França), David RUMENS (An· 
glaterra), Valeri SALOV (U.R.S.S.l , Lu is M. C. P. 
SANTOS (Portugal), Peter M. 1. SCHEEREN (Ho· 
landa) , Attila SCHNEIDER (Hongria) , Lajos SEGI 
(Iugoslàvia) , Didier SELLOS (França) , Walter SHIP· 
MAN (E.U.A.), Nikolaos SKALKOTAS (Grècia), 
Traian STANCIU (Romania), David J. STRAUSS 
(E.UA), La ios SZELL (Honwia), Bjorn TILLER (No· 
ruega), Jon TISDALL (E.UA). Roman TOMASZEWS· 
KI (Polònia) , Tihom ir TOSHKOV (Bulgària), Geor
gios TRIKALlOTIS (Grècia) . Vladimir VACHEV (Bul
gària), M ichael VALVO (EUA). Andrew J. WHITE· 
LEY (Anglaterra). Kevin J. WILDER (Anglaterra), Mi· 
chael J. WILDER (E.UA), Dr. Walter WIITMANN 
(Àustria). Ljubo ZIVKOVIC (Iugoslàvia), Tadeusz 
ZOL TEK (Polònia) . 

Arbitres Internacionals: Abdallah ABURAIANA 
(Ubia) , Hentati AHMER (Tunisia), Ljudmil ANTO
NOV (Bulgària), Ardel Malik ARAFAT (Jordània), 
Erik ASPLUND (Finlàndia). M ikhail BEILlN (U.R. 
S.S.), Ri chard BEVILLE (Anglaterra) , Jerome Bl· 
BULD (E.UA), Sra. Regina BIRCHLER-ESCROUS
SAl LLES (Suïssa), Oie BLOCK (Dinamarca), Mubln 
BOYSAN (Turquia), Oyste in BREKKE (Noruega), 
Richard Seah BUCK HENG (Singapur), Gheorghe 
CAN DEA (Romania), Lazare Darrema CATILLA 
(Cuba), Djamil DJAMAL (Indonèsia), Dr. Henri 
DOUHA (Bèlgica), Panayotis DREPANIOTIS (Grè
cia), Ali DRIBIKA (Ubia), Dr. S. O. EBIGWEI (Nigè
ria), Yusri EL BARUNI (Ubi a), Shams Eddim EL 
SAADI (Sina) , Abdul Fattah ESHTEUI (Ubla) . Mus
tafa A. EITAJURI (Ubi a). Barry FOGEL (E.U.A.), Olli 
FORSSEN (Finlàndia), R. Gouma GARCOUM (U
bia), Faik GASANOV (U.R.S.S.), Carlos Alberto 
GENTILE (Argentina), Dieudonne HAAS (Luxem
burg), Eere HELME (Finlàndia) , Mario S. INGLOIT 
(Malta) , Syed Perwaiz JAMAL (Paquistà) , Fridolin 
JEKER (SUlssa), Mohamed Ben Brahim JELMANN 
(Tun isia), Roland KAL TENBACH (França) , V. KA
MESWARAN (lndia), Srta . Basma KASSIM (Ubia ), 
Dr. Anwarur Rahman KHAN (Banglad€sh), Moha
med A. KHAITAB (Siria), Mohamed A. KITOOT (U
bia), Johs R. KJEKEJ\\ (Noruega), Paul Ting-Ball LAM 
(Hon Kong) , lon LEHACI (Romania) . Victor LlU-

BLlNSKI (U.R.S.S.), Erlito L. LLUCH (Fil ipines), Ed
win MALITIS (Austràlia) , Tan Ka i MING (Malàsia) , 
Zbigniew MOSCICKI (Polòn ia), Niels Elnar NIEL
SEN (Dinamarca) , Prajuab NIMITYONGSKUL (Tai
làndia), Simi NUOTIO (Finlàndia) , Gennadv OSTA
SHEVSKY (U.R.S.S.). Predaq OSTOJI C (Iugoslà
via), Vladimir PISADUK (U.R.S.S.), Sra. Annet RIE
MER (Dinamarca) , Mikhail ROIZIN (U.R S.S.), AI
fredo SANGIORGI (Brasil), Osmo SARKILAHTI 
(Finlàndia), Zla tko SASEK (Iuqoslàvia). Eric A. 
SCHILLER (E.u.A.), Heinz-Joachlm SCHMIDT (R 
FA), Vasilios SELLAS (Grècia) . Madan G. SHAR· 
MA (Ubia) , Georqe Wonq SI CHONG (Singapur) , 
Zoran SIBINOVSKI (Iuqoslàvia) . L. S. SUBA RA YAN 
(lndia), Abdallah I. SWAIAH (Ubia) , Alan THOMAS 
(Austràlia), Pedro Lu is VILAR-PEIXOTO (Portugal) , 
Erhard VOLL (R.F.A.), Anghel VRA.BI E (Romania). 

Reglament de joc. S'adverteix que el primer de 
gener de 1981 entra en vigor l 'ús obligatori de la 
notació algebraica en els torneigs i matxs del cicle 
per al campionat del món individual. De tota ma
nera la Comissió del Reglament recomana als àr
bitres siguin flex ibles en l 'aplicació d'aquesta dis
posició durant 1981 i 1982, espec ialment pel que 
fa a la ve rificació de posicions mitjançant la pla
nella del jugador. En qualsevol cas el resultat de 
la part ida no s'ha de veure afectat per aquesta 
mesura. 

S'admet qualsevol forma de notació algebraica 

Reglament per a titols internacionals, Els can 
vis més importants són: 

al a partir de 1981 es publ icaran dues ll istes a 
l'any d'avaluació, una datada el primer de ge
ner i l'altra el primer de juliol; 

b) la possibili tat d'avaluar els campionats nacio
nals amb menys de cinc (homes) o tres (dones) 
avaluades. 

c) modificacions en els requisits per als titols fe
menins amb la introducc ió del titol de Mestre 
de la FIDE femeni. 

d) Creac ió de la categoria 16.0 com a màxima ca
tegoria de torne ig. 

e) Eixamplament del nombre de categories per 
abastar tota mena de jugadors i jugadores 
ava luades. 

S'inclou la nova classificació dels torneigs se
gons la força dels participants , jun t amb els per
centatges minims per a l'obtenció de titols : 

(Veure Quadre a la pagina seguenl) 

Registre de competicions internac ionals. La 
FIDE serveix de para igües amb serveis vi tals com 
és l'establir la categoria dels torneigs i les normes 
per als títols. Per a forni r aquests serveis la FIDE 
ha de gaudír de ls recursos necessaris. 

En fer el registre la FIDE supervisa l 'apropiada 
fa isó en què s'ha desenvolupa t un esdeveniment 
escaquista en el món . Aquest registre s'ha de por
tar a terme en les següents condicions : 

a) Cada competició ha de venir certificada per la 
respectiva federac ió nacional que l'aprova. 

b) Informe de l'àrbi tre enviat no més tard de qua · 
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NOMENCLATURA 
GM = Gran Mestre 
Internacional. CATEGORIES DELS TORNEIGS INTERNACIONALS 
MI = Mestre Internacional 
MF = Mestre de la FIDE. 
GMF = Gran Mestre 
Internacional Femeni. 
MIF = Mestre Internacional 
Femení . 
MFF = Mestre de la FIDE 
Femeni. 

CoefiCient mitja 

del torneig 

1851-1875 
1876-1900 
1901-1925 
1926-1950 
1951 -1975 
1976-2000 

2001-2025 
2026-2050 
2051-2075 
2076-2100 
2101-2125 
2126-2150 

2151-2175 
2176-2200 
2201-2225 
2226-2250 
2251-2275 
2276-2300 

2301-2325 
2326-2350 
2351-2375 
2376-2400 
2401-2425 
2426-2450 

2451-2475 
2476-2500 
2501-2525 
2526-2550 
2551-2575 
2576-2600 

2601-2625 
2626-2650 

Percentatges 

Categoria 
del torneig 

lF 
2F 
3F 
4F 
5F 
6F 

7F 
8F 
9F 

10F 
11 F 
12F 

13F 
14F 
15F 
16F 

1 17F 
2 18F 

3 19F 
4 20F 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

tre setmanes després d'haver acabat la com
petició. En l'informe s'han d'incloure les dades 
dels resultats, categoria del torneig, normes, 
avaluació dels jugadors, protestes i al tres in
cidents significats . 

c) El reg istre dels torneigs i matxs es fa sota la 
responsabilitat de les federacions nacionals. 
Seran facturades una vegada l'any per la FIDE. 

d) Les federacions nacionals en el territori de les 
quals s'han celebrat competicions escaquistes 
han de registrar aquestes en el Secretariat de 
la FIDE. Ha de publicar regularment la llista 
d'aquests torneigs. La cotització establerta per 
al registre esmentat és la següent : 

- Torneigs de categories 1-4 . 50 Fr.S. 
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per a obtenir resultats de titols 

Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat 
de GM de MI de MF de GMF de MIF 

76 
73 

70 
67 
64 
60 

76 57 
73 53 

70 50 
67 47 
64 43 
60 40 

76 64 57 36 
73 60 53 33 

70 57 50 30 
67 53 47 
64 50 
60 47 

76 57 43 
73 53 40 

70 50 36 
67 47 33 
64 43 30 
60 40 
57 36 
53 33 

50 30 
47 

- Torneigs de categories 5-11 . 
- Torneigs de categories 12 i superior 
- Torneigs suïssos 
- Torneigs per equips 

Matxs 

Resultat 
de MFF 

76 
73 
70 
67 
64 
60 

57 
53 
50 
47 
43 
40 

36 
33 
30 

100 Fr.S. 
300 Fr.S. 
100 Fr.S. 
100 Fr.S. 
50 Fr.S, 

No obstant, a qualsevol federació no se li po
drà carregar més de 1.000 Fr.S. durant un any. 

De moment no s'estableix cap cotització per a 
registrar les competicions femenines. 

Avaluar un juqador per incloure'! en la llista in
ternacional significarà un pagament de 10 Fr.S. a 
l'any, amb un màxim de 2.000 Fr.S. per federació . 

S'establei xen quotes per a cada nou titulat que 
reqistri la FIDE (GM = 250 Fr.S .. MI = 150 Fr.S .. 
MF = 100 Fr.S .. i Al = 150 Fr.S.). 



XVII ASAMBLEA DE LA F.E.D.A. 

Madrid, 11 Y 12 octubre 1980 

ASISTENTES: 

Federativos : Sres, Angel Garcia Fernandez (Presidente), Salvador Es
cnva Agud (Vicepresidente), Julio Bonmati Ortega (Tesorero) y Roman Toran 
Albero (Director Técnico) ; Salvador Ruiz Gómez, Angel L. Rodriguez Albariño, 
Faustino Gonzalez Gutiérrez y Juan Segura Vila (Vocales electivos); Juan Tor
quet Guasch y Josefa Ferrer Lucas (Vocales designados); Vocal Composición 
Problemas, Sr, Salazar en representación del Sr, Argüelles; Vocal Postal, do" 
Carlos Ros Miró, Secretario, don Manuel Lehuerta Inaga, 

Federaciones y respectivos presidentes o delegados: ABULENSE (Maria 
no Bernaldo de Quirós Alvarez), ALBACETEÑA (José Simón Ruiz) , ALCARREÑA 
(Alfredo Villalba Manzanares), ALI CANTINA (Delfin Burdio Gracia) , ASTURIA
NA (Faustino Gonzalez Gutiérrez), BALEAR (Salvador Ripoll), CACEREÑA (Jus
to Carrasco Duran), CANTABRA (Enrique Rubio Laplace), CASTELLONENSE 
(Eduardo Ovejero Adelantado), CATALANA (Jordi Puig Laborda), CEUTI (Ma
nuel Fernandez Martín), CIUDAD REAL (Pedro Culebras Andrés), CONQUEN
SE (David Gómez Mateos), CORDO BESA (Alberto Marín Gutiérrez) , CORU
ÑESA (Ricardo Balluí Benamou), GRANADINA (Cayetano Guirao Mata), GUI
PUZCOANA (Miguel Angel Muela Pérez), JIENNENSE (Benjamín Espuny Sol
sona), LAS PALMAS (Juan Pedro Dom ínguez Sanz), MADRILEÑA (Alberto E, 
Pastor), MALAGUEÑA (José Otermín Gómez), MELlLLENSE (Cristóbal Gonzà
lez Torres) , MURCIANA (José Moreno), NAVARRA (Isidro Díaz), ONUBENSE 
(Juan Santos Castilla) , PACENSE (Emilio Espada Blàzquez), PALENTINA (An
gel Gorà Làzaro), PONTEVEDRESA (Santiago Aldazàbal Gómez), RIOJANA 
(Basilio B. Vallés Belenguer) , SALMANTINA (Augusto López de Maturana), SE
GOVIANA (José Luis Hernàndez Crespo), SEVILLANA (Alfonso Rodríguez Sàn
chez de Alba), SORIANA (Felipe Hernàndez Romera), TINERFEÑA (José An
tonio Fumero Sànchez), TOLEDANA (Angel Castellano Pérez), TUROLENSE 
(Juan V icente Martin Catalàn), VALENCIANA (Salvador Ruiz Gómez), VALLISO
LETANA (Matías Garcia Quesada) , VIZCAINA (Alberto Villate Salazar), ZAMO
RAN A (José Luis Garcia Villalba) y ZARAGOZANA (Fruto del Alamo), 

Informe de la Presidenc;s 

Se ebre la sesión a las 10 hores de la maflana del dia , 1 
de octubre y don Angel Garcia Fernandez toma la palabra 
para dar la bienvenida a los asambleístas. 

Pesa a informar de las actlvidades habidas desde la ente
rior Asambtea y notifica que et lesorera sometera a los pre
sentes el Balance de Situación y Llquidac lón presupuestana 
de los dos ult imos Ejercicios. 

Manlfestó que la subvención de 20.465.000 pesetas con
cedida por el Cansejo Superior de Deportes resulta ¡nsu fl
clente para atender un deporte que esta en franco desarrollo 
como lo demuestra el hec ho de haber pasado de 13.216 li· 
cenclas en 1975 a 23.332 en Ja temporada 1979/80, es declr, 
con un aumento del 106 % en el quinquenio 1975/79. 

Se desconoce la asignación del C.SD. para 1981 por lo 
que la polltlea económlea de la FEDA se estudiara a partir 
del supuesto de la misma subvención actual, aunque teniendo 
en cuenta el Incremento obligado de los gastos fijos en orden 
8 au acomodaclón al Indice del coste de la vida. 

Del examen de la liquidación presupuestaria de 1979 se de
duce un remanente de crédlto de 1.567.717 ptes. que ha sldo 
Incorporada al presupuesto vigente con lo que ha sido pos ibJe 
asegurar la asistencia a las próximas Ol lmpiadas de Ma lta 
D ieho remanente se produjo por Ja renuncia a competir en 
determinada s pruebas euyas invltaciones llegaran tarde u olras 
que no llegaran a celebrarse a pesar de haber Sida dotada s 
en au dia. 

El Presidente justificó el motivo de no haberse convocada 
antes la Asamblea siguiendo instrucciones del e .S.D. de de
moraria hasta recibir las dispOSi clones que desarrollan la Ley 
General de la Cultura Fisica y del Deporte a que estamos 
sometidos. Informó que disponia del proyecto de Real Decreto 
Ley sobre Clubs y Federaciones Deportivas próximo a ser 
publicado, el cua I debia ser tenldo en cuenta. 

Aseguró que el próximo año volveria a celebrarse Asa,TI' 
blea porque corresponde elegir Presldente y Junta Directiva. 

Pus o las cuentas federativas a disposición de los asam
bleístas, a los que informó haber solicltado del C.S.D . la pn!lc · 
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tica de una Auditoria para la verlflcaclón detallada de la con
tabilidad. 

Agradeció a la Comlsión designada para la redacclon de 
los nuevos estalutos de la FEDA el trabajo reallzado. pera 
hizo observar que la redacclón dlflere . en parte del Proyecto 
de Bases elaborada por el C S O que. en definitiva. habriJ 
de aprobarlo No obstan te. el Presldente manlfestó que la Jun· 
ta trasladaria la deciSlón de la Asamblea. esperando que el 
citada proyecto este culminada antes del 2 de novlemb~e. 

plazo limite para su presentaclon en el supenor organlsmo 

Cuestiones de orden 

El Presldente de la Federaclón de Jaen IOtervlene desean 
do se le aclare SI la convoca tona responde a una Asamblea 
o tal como se ha comunicada por carta son dos. esl lmando 
deben conslderarse ambas ses lones como una sola Asamblea 
Según su cnteno. el Sr. Espuny considera que esta Asamblea 
es única Sln que Slrva para tratar la cuestlón de estatutos. ya 
Que tendra Que ajustarse a lo Que establecen los que hoy 
estEm en plena vlgencla, por lo que convenia definir el número 
de clubs Que tendrian derecho a voto. 

El Presldente de la FEDA mandlesta Que en las últ lmas 
Asambleas no han acudida representantes dlrectos de clubs. 
lo Que ratifica el Sr. Toran de no tener antecedentes sobre el 
particular. 

El Pres ldente de la Federaclón Madn leña manlflesta Que la 
vlgencla de los estatutos de 1967 no han dado lugar a un 
registro de clubs que determine el numero de votos por lo 
que cons idera un error haber re legada a la segunda sesión 
el punto relativa a la aprobaclón de los nuevos estalutos y 
es part ldano de seguir con los mlsmos votos que en las 
asambleas entenores . 

El Sr. Espuny sollclta conste en acta que considera como 
Ilegal cualquler sistema de votaclón dlstlnto al que establecen 
los estatulos de 1967. actualmente vlgentes. 

El Presldente de la FEDA somete a la consideración ge
neral el optar por una u otra de las posturas. es declr. la 
tradicional y la propuesta por el Sr. Espuny, resu ltando 29 
votos a favor de la primera y 4 en contra. estos últlmos 
correspondlentes a las federaclones Valenciana. Castellonen 
se. PalentlO8 y Jlennense . 

El Presldente de la Federaclón Madnleña pregunta sl con 
ocaSlón de las próxlmas elecClOnes a Presldente y Junta 01-
reCllva, los cuat ro vocales electlvos cesarian juntamente con 
el Presldente. a 10 que fue contesta do por este que sus cuatro 
m'os de mandato explraban en novlembre de 1981 y que al 
cesar lo haria la Junta olfectlva en plena. 

Dlstflbución de presupuesto 

Por las razones Indlcadas al princIpIo no se ha confeccio
nada presupuesto para el próxlmo Ejerclclo pera se estima 
que, en base a la dlscuSlón de las dlferentes partldas aplica
bles. puede partlrse de la mlsma clfra actual 

Ante esta partlcu landad el Sr. Toran prevlene que cual
qUler Incremento en determlnados capitulos supondria , lóglca
mente. la reducClón de lo conslgnado para otros 

E:xpone que, pese a la fuerte ayuda que se concede a tor· 
neos Internaclonales y de olro I lpO. no oficiales. los resultados 
son poco pract lcos. En la Ilsta mundial de evaluaclón de la 
FIOE flguran muy pocos jugadores españoles y ello es debldo 
a que los organlzadores de los diversos tlpOS de torne os no 
siguen las dlrectnces de las Circulares de la FEDA ni cum· 
plen las condiCiones estlpuladas. 

Considera en especial que en los torneos ·Fln de Sema 
na. y Ab lertos . pruebas que conSidera emlnentemente de 
.Promoclón-. las ¡nvltaclones son. en general, escasislmas a 
los jugadores que flguran en la llsta de promoclonables, Que 
fue oportunamente dlstnbuida y divulgada 

Plantea la cuestlón de SI se aumenta o se rebaJa la sub 
venc lón a estos lorneos proponlendo que este t lpO de prue 
bas quede para federaclones que no programen otra actrvldad 
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IndlCÓ tamblên el Sr. Toran que es decldido partidoflo de 
la rolaclón de torneos y que sean en los de promoclón en los 
que partiCipen los Jugadores promoclonables 

El Sr. Toran expone Que todas las com peticiones no ofl 
c.ales neceStlan mucho mas dlnero que el que proporCiona 
la FEDA ·A veces la subvenclón de esta es ndícula. lamen
tablemente. pero es la ayuda poslble mlentras sea tan amplio 
el número de lorneos que se rea llzan. dlJo 

Se abre un amplio debat e en torno a la utl lldad o no de 
determlnados torneos. Cada zona federativa deflende los lo
gros conseguldos con gran esfuerzo y que no estén dlspues 
tos a echar por la borda Olros oponian que las federaclones 
modesta s pueden acometer pocas reallzaclones deportl vas de 
este tlpO SI no es con fuerte ayuda 

Acta seguldo toma la pa labra el Presldente de la FEDA 
qUlen hace saber que sera el Director T ecnlca el que formule 
la propuesta por el reallzada en cuanto a clases. numero de 
torne os y subvenciones a conceder a cada uno de elias en 
la actual temporada. 

T ras esta exposlclón es sometlda a votaclón la cont lnuldad 
en cuanto a la subvenclón del sistema trad iCional segUldo 
hasla ahora o el que se pretende estab lecer en esta Asam· 
blea, resultando aprobado por mayoria este ultimo. 

Campeonatos de Espa;1a y T omeos 

En la sesión de la tarde del mlsmo dia se aborda este ca 
pitulo para determinar la dlstnbuclón de credltos a tales com
pet ic iones. 

El Presidente de la FEDA sollcita de la Asamblea se deflna 
sobre la contlnUldad del campeona to de selecciones provlO
cia les .Memonal Féllx Heras- . El resultada de dic ha votaclón 
reg lstró el de mayoria en favor de su contlnuldad con el voto 
negat ivo de los Presidentes de las Federaclones Calalana y 
Vizcaina. 

Igualmente es sometlda a votación la contlOUldad del Cam
peonato de España por Equipos - por SI era incompatible con 
el de Selecciones Provlnciales o se preferia s610 a és te-. 
aprobandose su celebraclón por mayoria de votos. 

A contlnuación se entró en el debate de discernir cual de 
dichas compell clones tenia mayores excelenclas en orden a 
distnbu ir las asignaciones correspondlentes. !enlendo en cuen· 
la que la de SeleCCiones Provlnclales habia Sida lo menos 
dotada hasta ahora . 

En un momento dada. y tratando de buscar recursos dentro 
del presupuesto. el Presldente de la Federaclón Vlzcaina. bus
cando un precedente al actual campeonato de seleCCiones pro
vincia les con el de seleCCIOnes reglonales que se celebró POl 
única vez en 1958. suglrló se podia elimlOar la subvención a 
revlstas, ya que. según él -qulen qUlera revlstas de aJedrez 
que se las pague-o a cuya propuesta se sumo el President e 
de la Federaclón ValenCiana. 

El Presidente de la Federaclón Turo lense sa lló en defensa 
de las revistas especiallzadas. conslderando que su número es 
todavía esca so en Espai'la. 

El Presidente de la FEDA propone se somela a votaClon 
una subvención de 500.000 ptas para la pró:Xlma temporada 
sin restar nada al resto de las pruebas. Se entlende una tal 
subvención para el Campeonato de SeleCCiones Provlnclales 
Media el Director Técnico para advert ir que prevlamente es 
necesari o ac1arar con cargo a qué partldas del Presupuesto. 

A este respecto el President e de la Federaclón Madnlefla 
propone aumentar esta dotaclón en 700.000 ptas. que se com
pletarian de la sigulente forma : 300.000 ptas. con cargo a 
publ icaciones: 200.000 con carga al campeono to de España pOl 
eqUlpos y olras 200.000 ptas. con carga a Imprevistos 

Ante la propuesta concreta del Sr. Pastor. el Presldente 
de la FEDA es part idano de continuar con la subvenClón a 
revis tas. en cuyo mlsmo crU ena abunda el Presldente de la 
Federación Pontevedresa. sena landa que en dlcho capitulo 
de be incluirse tamblén la revIsta • El AJedrez. . Que se editA 
en Vigo. y que esta reallzando una gran labor de dlvulgaclon 

El Presidente de la Fed. de Ciudad Real propone no se 



subvencione al -Butlleti d'Escacs .. y que, de hacerlo, que se 
publique en castellano. El Presidente de la Fed. Valenciana 
estima no debe subvenClonarse el • Butlletí d'Escacs .. por tra
tarse de una empresa pnvada . Est ima es exceslva la dotaclón 
que se le hace y que corresponde a un 10 % de su presu· 
puesto de ingresos sin que pueda llegar a todas las reg i ones 
y nacionalidades por ser editada en catalan. A continuac ión el 
Sr. Ru iz procedió a la lectura de un parrafo del editorial del 
número 22 que, traduc ido, comienza asi: -La contradicción en 
que actualmente se encuentra el ajedrez catalan ... . 

El Presidente de la Fed. Zamorana Intervlno para manifes
tar que la subvención a revlstas no debe dar lugar a una gue
rra de naclonalldades. 

A pesar de ella el Presldente de la Fed. Alcarreña mSlsle 
en que deben ser publlcadas en castellano, a lo que se suma 
el de la Fed. Conquense. 

El representante de la Federación Catalana Sr. Jordi PUig 
y Director del .Butlletí d'Escacs . -que habia entregada a 
los aSlstentes el numero 23/24 que acababa de publlcarse
ac fara que es ta publ icación pertenece a la Federaclón Cala
lana y, por tanta, no es asunlo privada. Que por no ser pro
piamente una revista , aunque tenga el tralamlenlo formal de 
tal, informe sólo de las pruebas en que Intervlenen Jugadores 
de la Federación Calalana. Que por este motivo, y especial 
menle cuando se trata de competiciones españolas celebradas 
en Cataluña, es cuando, generalmente, se suele utll!zar el Id Q

ma castellano. Que la aportaclón de la FEDA es mdlspensable 
para su eXlstenCla aunque sólo represente ella % de los m
gresos, ademas de ser una cuestlón de pnnclpio por tratarse de 
una publicaclón federativa , Y que la aluslón del cltado editorial 
habia sldo mal Interpreta do por el Sr. RUIZ por cuanto se re
feria a la actitud a adoptar en la selectlvldad de la represen
taclon catalana en las competlclones españolas, cuestlón to
talmente de reglmen mtenor de la Federaclón Catalana y a la 
que apelaba la lIamada a sus aflllados. 

El Presldente de la Fed. Madnleña es partidano de la sub
venClón 8 revista s slempre que el Presupuesto sea suflClente 
para atender los conceptos baslcos de la actlvldad de Ja FEDA. 

El Presldente de Ja FEDA maOlfiesta que el asunto de las 
revlstas se tratara en su moment o oportuno y que ahora co
rresponde defmlrse para saber SI se acepta o no la ayuda 
economlca de 500.000 ptas. para el campeonato de Seleccio· 
nes Provlnclales. El resultado de Ja votaclón es de 25 votos 
a favor, dos en contra (Jaén y Cuenca), y selS abstenciones, 
por lo que se aprueba la citada aSlgnaclón. 

Ayuda 8 federaciones 

El Presidente de la FEDA propone aumentar en un 10 % 
la dotaclón de est e concepto, lamentando que algunas fede· 
raCIones. como la Cacere;'¡a, no haya tramltado licencias en 
la presente temporada, o que la Toledana lenga solamente 32. 

El Presidente de la Fed. MadnJena cree lIegado el mamen
to de revIsar una actuación futura y suglere que este capitulo 
se aumente en el 100 % y que se deduzca, si ello es poslble, 
de la ayuda a publlcaclones y de competlclone-s InternaClona 
les. obtenlendo asi el 1.100.000 plas. necesano. 

El representante de la Fed. Palentina estima que un incre
mento del lO % es rldículo y propone que sea del 30 %. que 
no deberia dlstnbUlrse de manera general Slno en proporclón 
a los recursos de cada federaclón . El Presldente de la Fed. 
ValenCIana apoya que sean las federaclones mas modesta s 
las que se benefiCien, a lo cual asiente el Presldente de la 
Fed Astunana pero a condiclón de sanear el numero de 11-
cenclas tramltadas para que éstas respondan a la realldad. 

El representante de la Fed. Catalana opina que para que 
se benefiCien las federa Clones modestas sin establecer discn
mmaclones de be ria aumentarse la ci fra base actual y repart ll"" 
proporc lonalmente el resto . 

El represenlante de la Fed. RloJana preclsó que es en 
este capítulo donde se observa el tralo dlscnmmatorio del 
8Jedrez con respecto a olros deportes por parte del C.S.D. 

El Presldente de la FEDA da lectura a una de las cartas 
dlngldas al Secretano de Estado para el Deporte en la que 
le hacía conocedor de esta deslgualdad de trato para con 
nuestro deporte. 

El Presldente de la Fed. de Las Palmas apoya el que esta 
ayuda se detraiga del total del Presupuesto pera no de con
ceptos determinados, ya que de seguir este camino. dice. nos 
veriamos abocados a un ajedrez provinCIal. 

Intermedio para las pub/icaclones 

El Sr. Pastor Insiste en su propuesta de alcanzar el mlllón 
de peseta s de aumento a cargo de torneos internacionales y 
de revistas. Ante esta nueva actitud el Presldente de la FEDA 
propone se someta a votaClón la ayuda a publicaciones. 

El Presldente de la Fed. de Ciudad Real sugfnó que la 
posible ayuda fuera sometida a votacJón revista por reVista, 
pues el cnteno a seguir seria muy dlstinto segun su publica
Clón fuera en castellano o catalan. Er representante de Ja 
Fed. Alicantina opinó que el Idioma no debe ser motivo de 
dlscrimlnación, ya Que se puede estar suscnto a revista s en 
Ingles o ruso sin que ello implique necesanamenle el cono
Clmlento de estos idlomas en nueslro deporte. 

El Presldente de la Fed. Cantabra conSIdera Importante el 
hecho de que se publique una revista de ajedrez, y le parece 
lógico que en Catalui'ia se publique en catalan, por lo que 
qUlere hac er patente la gran labor que hacen en pro de nues
tro deporte esas formidables rev istas -JAQUE· , -EL AJEDREZ . 
Y • BUTLLETI O'ESCACS- , 

El President e de la Fed. Zamorana indicó la necesldad de 
romper una lanza en favor de estas revlstas y de la labol 
que vlenen desarroltando en la divulgación del ajedrez espa
noI. El Presidente de la Fed. Alcarrena propuso que, al menos 
en gran parte, su publicación fuera en castellano. Por su parte 
el Presidente de la Fed. de Caceres considera absurda la 
supresión de ayuda al -Butlletí d'Escacs· . 

Se somete a votación la continuidad de la subvenclón gla· 
bai y se consiguen 27 votos a favor y 2 en contra, por lo 
cua I se mantiene la subvención a publ icaclones. 

El Presidente de la FEDA, recoglendo el sentir de una 
parte de la Asamblea, solicita al Director del .Butlleti d 'Es
cacs· que de la mayor extensión poslble a lo publlcado en 
castellano. 

Por parte del Presidente de la Fed. Valenciana se formula 
un ruego al Director del -Butlletí d·Escacs .. de que elimine, 
cuando se refiera a Valencia , el titulo de Paises Catalanes. 
El Sr. Puig le replica alegando que es un concepto cultural 
basado en la unidad de la lengua, lo cua I corrobora el repre
sentante de la Fed. Balear. 

romeos Abiertos y Naclonales 

El Director Tecnico de la FEDA manifiesta que la idea de 
ésta es mantener las subvenciones del pasado año en cuantc 
8 com peticiones reg ionales y locales. En cuanto a los torneos 
por equipos de San Sebastian y Valencia considera podrian 
encajar perfectamente en el campeonato de Espana de Selec
ciones Provinciales. Ambas federac iones aludidas se oponen 
a ser absorbidas en otra competl ción que desnaturallza las 
propias. con lo que el Sr. Toran entiende que, respetando lo 
an terior, no se da opción a otras federaciones que hasta aho
ra no los organizan. El Presidente de la Fed. Sevillana pro
pone se respete la subvención a esta s dos competlclOnes, 
aun congelando sus aSlgnaciones, a lo que el Director Tec
nico insiste que sobre esta base es inutll continuar adelante. 

Cuestiones varias 

Despuês de debati da la cuesti6n de estatutos, que tra 
tamos aparte, se complementa el orden del dia con los SI, 
guientes puntos. en la mañana de la segunda jornada. 

El Director Técnico fac ilita la composición del equipo mas
culino que participara en la Ollmpiada, y que quedó deter· 
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minada de ant emano con los jugadores selecciona dos mas el 
actual campeón de Espa"a . 

En cuanto al equipo femenmo. ademas de las dos titu la
das y de la campeona de España. como base del mlsmo. falta 
determinar una jugadora en calidad de reserva. que se dilu
cidara una vez celebrada el próxlmo torneo internacional de 
Cala Galdana. del que asimismo se Informa de la part icipa· 
ción ya formallzada . 

AI objeto de evitar abusos en la sohcltud de Impresos de 
¡¡cendas federativas para jugadores. se determina sea abo
nada el coste de las mlsmas, que en este moment o se esll 
pula en 5 pesetas. 

Se fija como fecha tope de entradas de Ilcenclas en la 
FEDA la del 31 de marzo. conslderando es suflclente plazo 

desde el mes de octubre en que se abre dlcho pedada 
Queda constanc ia en acta de la aprobaclón por unanlml

dad del cambio de denomlnaclón de la Federaclón Castellana 
de Ajedrez por el de Federación Madrdena de A,edrez al per
der su ca racter de ambito regional con la creaclón de las 
Federaciones Abu lense, Conquense y Toledana. 

El Presidente de la Fed. Madrileña sollclta que por parte 
de la FEDA se haga lo poSi ble para normallzar los Regla 
mentos de esta. En el mismo sentIda se manlfestó el Presl' 
dente de la Fed. Jlennense. 

Con palabras de agradeclmlenlo por parte del Presldente 
de la FEDA a todos los asistenles, se levantó la seSlón a las 
15 horas del dia 16 de diclembre. 

SESION DE EST ATUTOS 
La seslón del 16 de octubre por la mar"lana se abnó para 

discutir y aprobar los nuevos estatutos de la FEDA. 
El Pres ldente de la FEDA agradece a la Comlslón redac

tora el trabaJo reahzado, pera manlflesta que hay puntos no 
cO lncldentes con los cntenos de Ja Junta Direct iva. ya que 
esta se aliene a las directnces emanadas del C.S.D. 

Indica que reclentemente se reclbló de este superior or· 
ganlsmo un escnto por el que se comunlcaba que las Fede
raciones Catalana y Madnlei'la no podian tener eslatutos pro
plos al ser parte mlegrante de la estructura Interna de la 
FEDA. 

Antes de entrar en el estudio de cada uno de los articu
los, el Presldente pone de manlflesto las dificultades que 
supondria caso de que estos estatutos fueran rechazados 
Recomendó a los asambleistas seguir las pautas que establece 
ci C.S.D. para no encontrarse en dic ha sltuaclón. En caso de 
produclrse este rechazo sollclla se autonce a una nueva re
dacclón por parte de la Junta Directiva. 

El Presldente de la Fed. l_ennense. respetuoso con el con
cepto de que la Asamblea es soberana. conSidera que es 
esta la que t lene que deCidir al margen de los Ilt lglos entre 
la Comlslón y Ja Junta Dlfectlva. ConSidera que la aproba
clón de unos estatutos es competencla exclUSiva de la Asam
blea . 

El Sr. Salvador RUIz . como Presldente de la Comislón Re· 
dactora . presenta la fdosofia con que ha estada elaborada el 
proyecto de estatutos. que conSIdera no son só[o para ahora 
sine para el futura. 

Despues de dlversas intervenClones en pro y en contra 
se declde leer articulo por articulo y dIscutir sobre la marcha 
los asuntos que se presenten litigiosos. 

Sln entrar en el detalle de cada dlscuslón. ofreceremos a 
contlnuaclón algunas de las mas trascendentales alternativas, 
tanta si llegaran a aprobarse como SI no 

DomicilIO FEDA. Se plantea la poslblildad de que el do
mlclho de la FEDA pueda no radicar permanentemenle en 
Madrid. Se somete a votaclón y por mayoda se aprueba que 
el domicIliO debe ser mdefecllblemenle en Madrid. 

Estatutos federaciones territoris/es. La Junta D irectiva en
tiende, por lo que se ha alegado en el preambulo de esta 
aeslón, que una federación territorial (asi denominadas cual
quiera que sea su amb ItO, provinCial o reg ional o cualqUler 
otro) no puede tener esta tutos prop lOS. 

La Comisión enliende que se trata de una incorrecta in
terpretación de la Circular del C.S.D. El Presidente de la 
FEDA estima que ésta determina que las federaclones terrl
tori ales no son independientes, pera esto no obstacuhza que 
éstas puedan tener esta tutos por los que deban reglrse. siem· 
pre dentro del ambito de la FEDA. motivo por el cual deben 
preverse en los estatutos de esta ultima, que es. en definitiva. 
qulen los aprobara. 
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El Tesorero de la FEDA suglere que se suprima la palabra 
estatutos, lo que matiza el Presldente de la Fed. Cordobesa. 
quien estima que en lugar de Estatutos podria fIgurar la de
nominación Normas de Regimen Interno de las Federaclones 
Territori ales. 

Se somete a votación para determinar la denomlnaclon 
que debe adoptarse. El resultada de la mlsma es de 21 votos 
a favor de la segunda denominación y 11 en contra. 

Elección de la Junta DirectIVa. EXlste aqui dlsyuntlva en 
relación a las normas del C.S.D. en cuanto a SI la candidatura 
de be ser abierta o cerra da. 

El portavoz de la Comlslón de Estatutos es del cnteno de 
que dentro de la Junta Dlfectlva se creen dos equlpos. uno 
elegida por el Presldente y otro por la Asamblea. determl
nandose los cargos de esta ultima candidatura en funclón de 
los excluidos de la candidatura obligada por el C.SD. 

Se abre un amplio debat e al respecto con oplnlones en· 
contradas hasta que el Presldente de la Fed Madnle"a e5l1ma 
que podrian aunarse todas las propuestas formulada s en una 
sola en la que se refleje que el eqUipo de la J D. lo vota la 
Asamblea. 

El portavoz de la Comislón de Estatutos maniflesta que 
este sistema tambien figura recogido en el proyecto de Real 
Decreto Ley que se esta aludlendo como Inmlnente norma del 
e .S.D., estableclendose que el Presldente con las dema s can
dldaturas sera elegida por la Asamblea. 

Sometlda a volaclón esta propuesta es aprobada por ma
yoria de votos junto con la que establece que la J D. tendra 
un mandato de cuatro a"os, pudiendo ser reeleg ida por pe
dodos de tiempos iguales. 

El Presidente de la Fed. Madrileña opina que el cargo de 
Secretaria General se desvincularia de algun modo del resto 
de la J.D. al ser el Pres ldente qulen propone el nombramlento 
de dicho carga, por lo que considera se plantea un grave 
problema al decl r que sea la Asamblea quien lo deSigne Pro
pone que sea el Presidente de la Federaci6n quien deSigne 
al Secreta no General. 

El Presidente de la Fed. Jlennnese opina. por el contrariO, 
que el Secretaria sea Independlente de la Pres,dencla y nom· 
brado por la Asamblea. 

El representante de la Federaclón Catalana, Sr PUig. es 
de la opinlón del nombramlento de un secretaria federatiVa 
no funcionaria y, por tanta, sm retrlbuclón, el cual puede ser 
elegida, y de un funcionaria retnbu lda que se ocupe de las 
funciones de secretaria. el cual no de be formar parte de ILi 
lO. Y siendo persona s dlstlntas 

El Presidente de la Fed. Madrileña se adhlere a la pro· 
puesta del Sr. Puig. Tras este debate queda aprobado el 
artrculo correspondiente, suprlmiendo la denomlnaclón de Se· 
puesta del Sr. PUig. Tras este debate queda aprobado el 
cretario General por la de Secretano exclusivamente 

A propuesta del Presidente de la FEDA se hace consl.u 
que todos los cargos de la J.D seràn honoriflcos 



Cese de los miembros de la Junta Directiva . Se debate SI 

los miembros de la lO. deben dimitir o no en el caso de 
cese del Presidente de la FEDA. 

Finalmente se determina que cesaran en sus cargos por 
a} Fin del mandato: b} Cese o dimislón del Presldente . c) DI
misión : d) Voto de censura aprobado por la mayoría absoluta 
de la Asamblea General. 

Representatividad de las Federaciones T emtonales 

A propuesta del Presidente de la FEDA se incluye, entre 
las funciones de la Asamblea General, • resolver los expe· 
dlentes dlsclpllnanos sobre pos ibles ceses de Presidentes de 
Federaciones Terntonales- . 

En cuanto a la representatividad de las Federaciones Te
rntonales. la Comislón de Estatutos propone se establezca 
segun numero de Itcenclas. Se entra en debat e en el sentida 
de Que SI se respetara lo que establece en su Art. 24 el pro
yecto de Real Decreto sobre Clubs y Federaclones Deporti· 
vas. et numero de representantes en la Asamblea. ademas de 
los miembros de la lO., tendria que estar constituida por 49 
representantes de las dlstintas Federaciones Terntonales con
slderadas provlnclalmente, y un numero Igual a los anteriores 
como representa nIes de clubs. 

Ante el alarmlsmo de determlnados Pres identes por la en
vergadura de una tal Asamblea, el portavoz de la Comlslón 
de Estatutos aclara Que los representantes de clubs se dls
trlbu irian con un cnterio de proporcionalidad acorde con el 
numero de IicenclBs. 

El Presldente de la Fed. Palentina propone Que cada Pre
sldente Terntonal dis ponga de un voto En el mlsmo sentldo 
se maniflesta el Presldente de la Fed. Cordobesa al declr -que 
el número de licencias no es representativa y puede prestarse 
a engai'1os". 

El Presidente de la Fed. Jiennense es conforme con las 
mam festa clones antenores y, por lo que respecta a las Fede
raciones Reglonales, el representante de la región tendra op
clón a los votos que reu nan de las provincia s que compren de. 

Se somete a votaclón el baremo reflejado en el proyecto 
presentado por la Comisión y se produce un empate a 19 va
tos. El Presldente no qUlere hacer uso de su voto dirimente 
y despues de una breve discuslón reiterativa . se repite la 
votnclón y se rechaza el proyecto por 21 votos contra 18. 

En consecuenCla la redacclón deflniltva es la slgUlente. 
· Los Fresldentes de las Federaciones Territoriales dlspondran 
de un voto por prOvinCia" . 

Dada la premura de hempo, a parllr de ahora se dilu
cidaran solamente los puntos que se considera confllctlvoS 
por no eXistir acuerdo baslco prevlo. 

En las obllgaclcnes de las Federaciones Temtonales figura la 
de informar a la J.o. de la FEDA de los eslalutos de sus 
clubs antes de ser remllldos al C.S D . para su aprobaclón. 

PARTICIPE EN LOS 
CAMPEONATOS DE ESPANA 
DE AJEDREZ POST AL 

Inscripciones permanentes en todas las 
categorias. 

Soliclte mformaclón a la 
VOCAUA POST AL DE LA F.E.D.A. 

cI Santa Eulalia. 28 
SANTA COLOMA DE GRAMENET (Barcelona) 

asi como la de remlt., a la FEDA el eslado de cuentas de sus 
tngresos y gastos hab idos en cada Ejerclclo. 

La moclón formulada por el Presldente de la Fed Jiennen
se en cuanto a que las relacjones económiC8S entre la FEDA 
y cua/qUler Jugador o club tendrian que hacerse precepltva
mente a traves de la tesoreria y contabllldad de la federación 
terntonal correspond,ente. es sometrda a volaclón y rechazada 
por mayoría . 

De las ASOClaClones 

La Asoc laclón Espaflola de Jugadores de AJedrez Postal 
y la Socledad Espa.'ola de Problemlstas de AJedrez (SEPA) 
se encuenlran en dificultades de mantener su tradicional de
nomlnaclón por no ajustarse a los preceptos legales fede
rat lvos que se requleren en la Ley del Deporte. 

En consecuenCla se ven obllgadas a funCionar como Co
mites dentro del seno de la FEDA. y a las que se lIamara 
oflclalmente en tos estatutos de la FEDA como Comlslones 
Permanent es de AJedrez Postal y de Problemtstas. respectl
vamente. 

Se hace la observaclón de que mlentras los clubs son 
asoclac lones cuyos vinculos se establecen dlrectamente con 
el C.S.O. otras asoclaclones como pueden ser las cltadas 
antenormente u otras que pudleran crearse. como la de ar
b,tros. por eJemplo. de ben establecerlos excluslvamente con 
la FEDA. 

Dichas Comlsiones Permanent es se establece deberan 
presentar a la FEDA. en el plazo de tres meses. sus Normas 
de Reglmen Jntenor. La J.o. de la FEDA deberà decld., en 
el plazo de tres meses sobre su aceptaclón o denegaclón 
proviSional. que debera ser ratificada en la tnmedlata reunlón 
ordi nana para la Inscripción formal de dlchas Comisiones 
Esta declsión de la 1.0. debera someterse a su vez al acuer
do de la slguiente Asamblea General 

Se acepta la propuesta del represenlante de la Fed. Ca
talana, Sr. Puig, en cuanto a que, como dlsposlción tranSI
toria final, se recoJa la integración prOVIsional de dichas aso
ciaciones como Comlsiones Permanentes natas. 

Voto de confianz8 a la Comis/on Redactora 

Sometida a votación la redacc lón de los diversos articulos 
y apartados de que constan los ~statutos redactados por la 
Comlslón con la introducclón de las modlflcaciones propues
tas por la Junta Directiva. se vota por unanlmldad su aproba
ción. Igualmente se hace constar la eXlstencia de un voto de 
confianza para que la Comisión de Estatutos pueda adaptar 
el texto aprobado a los requenmientos del C.S.D., una vez 
publicada el citada Decreto Ley y en el supuesto de eXistir 
discrepancias con la redacclón final. respetando los acuerdos 
de la Asamblea que no sean contrarios. asi como se autonza 
tamblen a efectuar las modlficaciones de estilo que se re 
quieran. 

~ 

m 
mate postal 

Suscribase al Boletln 
bimensual de los PostaJ ls tas 

Cuota anual 350 ptas. 
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Circular n.O 16/80 de la FEDA 

ORGANIZACION DE TORNEOS NO OFICIALES 

Conforme a los acuerdos adopta dos en la Asam· 
blea anual de Federaciones, el calendario de ac· 
tividades deportivas patrocinadas por la FEDA en 
la temporada 1980/81 lo integraran las siguientes 
clases de torneos : 

1.° Promoción de nuevos valores. 
2.0 Torneos de élite. 
3.0 Torneos abiertos internacionales. 
4.0 Torneos .Fin de Semana-. 

1 - PROMOCION: UNO O DOS TORNEOS SIS· 
TEMA SCHEVENINGEN. 

1.1 Condiciones: Diez jugadores promocionables 
(como si fuera un equipo). se enfrentaran a 
un minimo de 9 jugadores con evaluación 
FIDE y, algunos, con titulos internacionales 
(otro supuesto equipo), de forma que, cada 
jugador del equipo de promoción se enfrenta 
a cada uno de los del otro -equipo- en ron· 
das sucesivas. Esto representa que cada uno 
disputa un torneo cerrado, valido para nor
mas internacionales y evaluación Elo só lo pa
ra los integrantes del equipo de promoción. 

1.2 El equipo de -promoción- debera salir de en
tre los que figuren en la lista de Jugadores 
Promocionables. que facilitara la FEDA en el 
curso del mes de enero. 

1.3 El equipo de - figuras- podra formarse con 5 
españoles y 4 extranjeros. con lo que el re
wltado fren te a éstos tendra validez como 
torneo internacional. 

1.4 La FEDA distribUlra a los jugadores españo
les de ambas categoria s de forma que no 
sean los mismos, caso de celebrarse mas de 
un torneo de este tipo . 

1 5 La subvención de la FEDA sera de 400.000 
pesetas para cada torneo. 

1.6 Tendran preferencla para la conceslón de este 
tipo de pruebas aquellas federaciones que 
no organlcen torneos de otras caracteristicas. 

2 - TORNEOS DE ELlTE. 

Se convocan las siguientes com peticiones sub
vencionadas: 

2.1.1 Un torneo de categoria 11 o superior. 
Especlalmente para élite . considerando que 
da prestigio internacional ademas de nacio
nal, y es una buena propaganda para el aje
drez en los medios de comunicación. 

2.1.2 Reclbira una subvención de 500.000 ptas. 
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2.1 ,3 El porcentaje de participantes españoles de· 
t;era ser del 30 % como minimo, con prefe
rencia para los titulados internaclonales y 
jugadores de alta evaluación Elo, 

2.2.1 
2.2.2 

2.2.3 

2,3,1 
2,3,2 

2,3,3 

Un lorneo de categoria 9 ó 10. 
La subvención de la FEDA sera de 400,000 
peseta s, 
El porcenlaje de jugadores españoles debe 
ra ser del 40 % como minlmo. 

Dos o tres torneos de categoria 7 u 8, 
Recibiran como subvención 30C,000 ptas 
cada uno de ellos. 
El porcentaje de jugadores españoles de
bera ser del 50 % como minimo, 

2.4. 1 Un torneo internacional femenino . 
2.4.2 La subvención sera de 200,000 ptas. 
2.4.3 El porcentaje de jugadoras españolas serà 

del 50 % como minimo. 

2,5.1 Un torneo nacional de -a lto nivel-. 
2,5.2 La subvención de la FEDA sera de 20C.OCC 

pesetas. 
2.5.3 Se concedera a la propuesta mas importan

te y compensada entre figuras cons~gradas 
y promesas. 

2,5.4 Podran eventualmente optar a este tlpO de 
pruebas las propuestas para un torneo ,"
ternacional de categoria 5 ó 6 con un 6C % 
de jugadores españoles. 

3- TORNEOS ABIERTOS INTERNACIONALES· 

3.1 En principio se patrocinaran 14 torneos abier
tos internacionales con una subvenclón de 
45.000 ptas, cada uno, 

3.2 Se podra ampliar este número de torneos a 
16, en cuyo caso la subvenclón de cada uno 
quedaria establecida en 39.CCO ptas, 

3.3 Deberan ser invltados, con to dos los gastos 
pagados. un minimo de tres jugadores (élite 
o promocionables) . españoles, por lo menos 

3.4 Tendnin preferencia para la conceslón de es
tas subvenciones las federaclones que no ten
gan otro t ipo de torneos. 

4 - TORNEOS FIN DE SEMANA, 

4.1 Se subvenc ionaran 20 torneos de este tipo 
con una ayuda de 15.CCO ptas. cada uno. 

4.2 Caso de ser mas alto el número de petIcio
nes se distribuira el total previsto, que as
ciende a 3CO,000 ptas ., entre los torneos apro
bados. 



4.3 Sera preceptivo informar a la FEDA. con mas 
de 15 dia s de anticipación. sobre las carac
teristicas y participantes que tendra el tor
neo, para su oportuna aprobación. 

5 - CONDICIONES GENERALES PARA TODOS 
LOS TORNEOS . 

a) Las solicitudes deberan presentarse hasta el 
31 de enero de 1981, indicando en la forma 
mas explícita los siguientes datos : 1 Fecha apro
ximada de celebración del certamen ; 2 Cate
goria prevista del mismo ; 3 Tipo de torneo ; 
4 Número de participantes y porcentaje de es
pañoles ; 5 Condiciones que se ofrezcan (Ioca 
lidad, cia se de alojamiento, premios, etc ., etc.) ; 
6 Proyecto de presupuesto; y 7 Subvención 
que se solicita , que nunca podra superar los 
maximos establecidos. 

b) Como antes se indicaba, la FEDA facilitara a 
los organizadores las listas de jugadores El ite 
y Promocionables con sus respectivas evalua
ciones, debiendo ajustarse a las norma s de 
selección por parte de la FEDA. En to do caso, 
la Federación organizadora se reservara el de
recho de incluir un jugador perteneciente a la 
misma. 

c) Los organizadores deberan remitir con la de
bida antelación, no menos de 15 dias, las nó
minas de participantes para la oportuna apro 
bación por la FEDA. 

FOTOGRAMAS 
DE AJEDREZ 

por Emiliano Piedra 
Distribución 

Dos fotogrames de la pelicula 
· EI jugador de ajedrez- de próxmlo 

estreno en Barcelona . 
Ficha técnica: 

Director; Wolfgang Petersen; Guión: 
Jochen Wedegartner y Karl Hemz 

WJlIschrei : Fotografia : )0'9 M. Baldenius: 
Müslca: Ka/us Doldinger; Producida por 

Georg Althammer. En Eastmanco/or. 
Duración: 103 minutos . 

F/chs artística: 
Bruno Ganz. Gíla von Weltershausen, 

René Oeltgen y Ljuba T adic 
Titulo origlna(: ·Schwarz und Weiss wie 

T age und Nachte .. . 
Presentada en el FestIval de Londres, 

diciembre de 1979. 

d) Una vez aprobada la propuesta los organiza
dores deberan ajustarse estrictamente al cum
plimiento de los compromisos adquiridos que, 
caso de ser alterados, llevaria implícita la re
ducción o incluso la anulación de la ayuda. 

e) Una vez que la competición esté en marcha 
y certificada por la federación provincial co
rrespondiente la nómina de participantes y con
diciones generales acordadas, se procedera al 
envio de la subvención concedida. 

f) AI final del torneo debera remitirse a la FEDA, 
en el pi azo de ocho dias, el resultado del mis
mo. El incumplimiento de tal obligación consti 
tuira nota desfavorable para futuras subven
ciones. 

g) Caso de que alguna de las consideradas prue
bas tradicionales vea rebajada su subvención 
con respecto a la concedida en años anterio
res , y siempre que se ajuste a las normas es 
tablecidas , podran ver incrementada la ayuda, 
si hubiera mayor presupuesto o existiera so
brante de otras pruebas no celebra das. 

Madrid, 23 de diciembre de 1980. 

Firmado : El Secretario 
V.o B.o: El Presidente 

NOLA; Aunque la menCionada Circular se ref,era a Tor
neos ~Open ~ consideramos que. en aras de la pureza idioma 
I lca. conviene desterrar este angllclsmo y adoptar la corres
pandlenle palabra castellana. 
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MI OPINION 

A MI AMIGO ROS Y LOS POST ALlST AS 
En primer lugar permiteme que te tutee, tal 

como corresponde a un amigo. 
En mate ria de ajedrez postal soy un profano 

total. Mira si lo soy que solamente en toda ml 
vida juguè un pequeño torneo de 6 partidas y .. 
las perdi todas , pero es que creo las perdi por
que yo tenia la creencia de que no era ètico va
lerse de libros o de ayudas de terceros . Sin co
mentarios. 

Pero el hecho de que sea un ignorante en la 
materia no me ha impedido ver la extraordina
ria labor que has y sigues desarrollando en el 
ajedrez postal. 

Recuerdo aún los inicios y puesta en orden 
del postal catalàn. A los Muntaner, Alsina , Co
derch, seguistes tú con un gran sentido del buen 
hacer y una dedicación total y absoluta. No te 
conformas tes con incrementar el postal catalàr 
Slno que ràpidamente lo esparcistes por toda 
la geografia española y, por si ello fuera poco, 
creastes la revista . Mate Postal -, que nada tie
ne que envidiar a otras revistas del mismo tema 
que se publican en el extranjero . Yo que tengo 
cierta experiencia en la confección de revistas 
ajedrecistas, cuando recibo - Mate Postal - me 
hago una clara idea de lo que supone su redac
ción y, la verdad, pienso en las horas que de
dicaràs a cada número y tambièn en las horas 
que, como, a mi me ha ocurrido en muchas oca
siones, sacrificas a la familia . 

En tu revista co rre spondiente al trimestre 
Atril-Junio observo en el Elo, unos 1.3eo juga
dores, rral contados, una gran cantidad de cla
si ficacione s a nivel nacional e internacional, y 
un gran número de partidas y, como siempre, un. 
editoria l con mucha lógica que ademàs pone de 
manifiesto un gran senti do de la responsabilidad 
y un ferviente deseo de tener in form ados, debi -

damente informados, a la gran familia que hoy en 
dia ya formais los postalistas. Todo ello, repito. 
es una labor de gigantes. 

Por haber dialogado en varias ocasiones con
tigo sè que has tenido momentos de desfa lleci
miento porque te has creido que esta bas algo 
abandonado y muchas veces incomprendido. No 
es asi amigo, porque ya ves, hasta los que no 
entendemos reconocemos la gran labor realiza
da, y puedo asegurarte que tienes dentro del 
ajedrez en general muchisimos amigos que en 
todo momento te agradecen lo que haces por 
ellos. Y, si algún dia tuvieras que dejarlo, ten 
por seguro de que tu nombre estarà en la lista 
de las personas .pioneras- que mucho habrà 
supuesto su gran colaboración, al engrandeci
miento de nuestro juego favorito , sea de la mo
dalidad que sea. Dicen que los postalistas sois 
un mundo aparte. No lo creo yo asi ya que la 
tota lidad de vosotros os iniciàsteis en la partida 
viva y muchos aún se dedican a jugar en com
peti ciones, algunos con elevada ca tegoria. Tam
bién sé que bastantes ajedrecistas colaboran 
contigo en la dificil y complicada normativa pos
tal. Para ellos va tambièn mi reconocimiento. 

Esta modesta carta que te escribo quisiera 
que el Sr. Director del - Bullleti- la publicase, no 
como cartas al director; los postalistas os me
receis mucho mas. y si yo fuese como antaño el 
responsable de nuestra publicación, esta carta. 
desde lue¡:o mejor escrita, me serviria como edi
torial , ya que creo que a ti, amigo Ros, y los 
postalistas, ya iria siendo hora de que tuvièrais 
las consideraciones de toda la afición ajedrecis
ta, porque como dirian los franceses .CHA
PEAUX- (hay que quitarse el somerero). 

JUAN TORQUET 

FESTA DELS eSCARS DELS ESCACS 

5 
f ebrer 
1981 

d'lljo. lWl ~ De 16 a 20 hores, " "t ILI ~ VlTo,"",d.""'d"",,,,, 

~ A',. " " ,,,,'.m.'" do"~ \J! guanyadors de : 

Establiment - Diagonal. de EL CORTE INGU:S 
Avinguda Diagonal, 617, L a planta 
(Boutique Homes)_ BARCELONA 
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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 

Fundada l'any 1925 

8 octubre 1980 

Assistents: Srs. Segura , Ruiz , Llanes , Garcia 
Conesa, Casanovas, Palau, Garriga i Torquet. 

Presidència informa de les gestions fetes pel 
Sr. Creixell referent a la pretensió de celebrar a 
Barcelona el matx final de candidats, la decisió 
de la qual queda a mercè del que dictamini la 
FIDE. 
S'acusa rebut d'una carta de la FEDA que 
transcriu la que amb data del primer d'octubre va 
rebre aquella del Consejo Superior de Deportes 
en rel ació a la tramitació dels estatuts de la 
Federació Catalana d'Escacs aprovats en 
Assemblea General ellS de juny passat. 
El C.S.D. retorna la documentació a la FEDA fent 
esment que les federacions considerades 
reg ionals no tenen personalitat independent de 
la Federació Espanyola corresponent. 
S'accepta participar una vegada més al Saló de 
la Infància i la Joventut encarregant aquesta 
tasca al Sr. Enric Oliver com en d'altres 
ocasions. 
S'acorda que el Sr. Jordi Puig representi la F.C.E. 
en l'Assemblea de la FEDA dels dies 11 i 12 de 
l'actual a Madrid. 
Es fa saber que s'ha celebrat una reunió dels 
clubs de la Regió Escaquista de Lleida, i es dóna 
conformitat als acords que al li es prengueren. 
Es fa saber que la Gran Penya , de Vilanova i 
La Geltrú, ha acceptat fer-se càrrec de 
l'organitza ció del campionat juvenil de 
Catalunya per Setmana Santa . 
El Sr. Torquet informa que. com a Director 
Tècn ic del Campionat d'Espanya per Equips 
celebrat a Santander, va rebre un telegrama 
del Sr. Jordi Puig impugnant l'actuació de 
l'àrbitre Sr. Carles Falcon arran de l'actitud que 
aquest va prerdre en la celeb raci ó del matx 
I. T. Bucarest-Ca talunya. S'està a l'espera del 
corresponent informe del Sr. PUIg . 
Donades les peticions que encara es reben . 
s'acorda gestionar l'adquisició de 500 rellotges 
comptaju~ades més. 
Es dóna a conèixer que la subvenció de la FEDA 
com ajut a les federacions ha estat de 139.000 
pessetes pel que fa a la Federació Catalana. 

23 octubre 

Assistents: Srs. Segura, Gil , Siñol , Ruiz, Palau . 
Puig, Marchador i Torquet. 

Havent demanat audiència els senyors Oliver, 
Farré i Fernàndez Diaz. del Departament 
Escolar, es comença la sessió amb l'assistènc ia 
d'aquests. 
El Sr. Oliver exposa les queixes que els 
esmentats tenen respecte al funcionament del 
Departament , i especialment de l'actitud , que . . 
consideren parcial , del Sr. Torquet en la reunlo 
del Grup de Monitors del passat dia 21 i a la 
que aquest darrer hi va assisti r com a moderador. 
Aixi mateix es queixa de les amenaces que diu li 
van ésser fetes telefònicament pel Sr. Vilageliu 
i les interferències d'aquest senyor en la tasca 
del Departament com a possible organitzador de 
competicions escolars. Lliura un document on 
consta allò que ha explicat i anuncia que davant 
d'aquesta situació renuncia a continuar formant 
part de l'esmentat Departament. En aquesta 
actitud s'hi adhereix el Sr. Farré. 
Davant les greus acusacions de les quals és 
objecte , el Sr. Torquet manifesta : ler. que la 
seva actitud durant la celebració de l'assemblea 
de monitors no fou parcial , si bé reconeix que al 
final de la sessió féu alguns comentaris 
personals ; 20n. que el propi Sr. Torquet fou qUi 
incità el Departament Escolar a moure's de cara a 
aconseguir l'organització dels tornei~s escolars 
que estaven sobre la taula ; i 3er. que era 
demostrable que a requeriment telefònic de 
.EI Correo Catalàn. va fer saber que els 
representants del Departament Escolar eren els 
únics que reglamentàriament representaven la 
F.C.E., i que en relació al diari .Dicen .. .. no havia 
tingut cap entrevista personal i si converses 
telefòniques en les quals havia fet saber que 
r organització ja no podia dependre de la 
Secretaria General de la F.C.E. com fins l'última 
vegada, i que era el Departament Escolar de la 
F.C.E. el que se n'hauria de fer càrrec . El Sr. Torquet 
va fer insistència, però, en el fet que l'organització 
del Trofeu • Dicen ... • requeria una experiència que 
no té el Departament Escolar, almenys fins ara . 
Es van retirar els representants del Departament 
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Escolar i el Sr. Palau va proposar als 
assistents s'obris un expedient al Sr. Josep M.o 
Vila geliu per les amenaces proferides a un 
membre del Departament Escolar, aixi com 
d'altres antecedents com l'expedient d'un escrit 
del C. E. Berguedà que explica el per què de no 
acceptar la participació al torneig obert 
internacional al Sr. Vilageliu. 
Hi hagueren criteris divergents i davant d'això 
es procedi a prendre una decisió per votació . 
Per 4 vots contra 3 -el Sr. Gil s'havia 
absentat molt abans- s'acordà obrir expedient 
al Sr. Vilageliu. Es fixa la data del 30 d'octubre 
per a convocar el Sr, Vilageliu junt amb els 
directius presents. 
El Sr. Torquet informa que són 399 els equips que 
s'han inscrit per al proper campionat de Catalunya 
de clubs . 
Es fa saber que han fracassat les gestions per 
organitzar el matx Kòrxnoi-Hübner a Barcelona 
degut que la consulta que es va fer als jugadors 
un cop fetes les gestions a la FIDE i a la 
Generalitat de Catalunya, havia estat feta després 
del termini que tenien els jugadors per a escollir 
el lloc de joc, i que havien triat Merano, a Itàlia , 
car no tenien propostes personals concretes de 
Barcelona . 
El Sr. Jordi Puig, com organitzador del Torneig 
Internacional Femeni Cala Galdana, informa de la 
nòmina de jugadores que han acceptat de prendre-hi 
part, entre les quals figuren les catalanes 
Pepita Ferrer, Conxita Canela i M.o Teresa lIorach, 
aquesta darrera en substitució de M.o del Pino 
Garcia Padrón i per ésser la tercera clasificada en 
el darrer campionat d'Espanya . Aquest torneig 
comença el dia 29 de l'actual. 
El Sr. Puig lliura també informe del matx 
I. T, Bucarest-Catalunya, on consta l'actitud de 
l'àrbitre Sr. Carles Falcon. 

30 octubre 

Assistents: Srs. Gil, Ruiz, Marchador i Torquet, per 
la Junta Directiva de la F.C.E.; i Srs. Josep M.0 
Vilage/iu, Josep Saenz i Josep Sanz pel Grup de 
Monitors de Barcelona . 

Aquesta reunió és amb motiu de l'expedient obert 
al Sr. Josep M.o Vilageliu Ceballos per suposades 
amenaces i insults a un membre del Departament 
Escolar. 
Per tenir a la mateixa hora una reunió al Palau de 
la Generalitat, el President Sr. Sequra no pot 
assistir i actuarà en el seu lloc el Sr. Gil, 
Vice-President. 
El Sr. Jaume Palau es neaa a assistir a la reunió 
en observar que el Sr. Vilageliu, al qual li ha estat 
obert expedient personal . s'ha presentat 
acompanyat de dos membres de la seva 
organització, tot i que sembla foren autoritzats pel 
Sr. Segura, que no hi ha acudit. El Sr. Jordi Puig 
assabentat d'aquesta situació per la retirada del 
Sr. Palau, comunica telefònicament que adopta 
la mateixa postura que aquest darrer. 
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En la reunió el Sr. Vilageliu fa valer que té 
l'autorització del Sr. Segura per presentar-se 
acompanyat car vol manifestar uns punts al marge 
de l'expedient, motiu principal de la citació . 
El Sr. Gil fa observar al Sr. Vilageliu que la seva 
presència s'ha de limitar a respondre de les 
acusacions fetes per Gscrit pel Sr. Enric Oliver. 
Pregunta, doncs, al Sr. Vilageliu què hi ha 
d'aquestes acusacions, i aquest les nega. 
El Sr. Gil demana al Sr. Vilageliu que trameti un 
escrit fent constar alió que acaba de dir, i també 
l'aconsella que scliciti per escrit entrevistar-se amb 
el Consell Directiu si vo l fer esment dels punts 
que pretenia comentar en ven" acompanyat. 

6 novembre 

Assistents: Srs. Segura, Creixell, Gil, Palau, 
Casanovas, Ruiz , Garcia Conesa i Torquet. 

Es llegeix un escrit del Sr, Joaquim Creixell en el 
qual presenta la seva dimissió del càrrec de 
Director del Departament Escolar. De com'; acord 
tots els presents decideixen deixar en suspens 
aquesta dimissió a l'espera de nous esdeveniments 
referents a l'esmentat Departament. 
Referent a l'expedient incoat al Sr. Josep M .o 
Vilageliu , davant la seva negativa d'haver proferit 
els insults que se li atribuïen, s'acorda tancar 
l'expedient sense sanció, però amb advertiment 
que noves acusacions d'aquesta mena obligaria la 
F,C ,E a prendre les mesures disciplinàries que 
corresponguessin. 
S'acorda concedir una entrevista al Sr. Vi lageliu 
amb el President Sr. Segura i altres quatre 
membres del Consell Directiu, i es fixa la data del 
13 de novembre. 
S'informa sobre les resolucions de la reuniÓ del 
Comité de Competició del passat dia 5. 
S'acorda deixar sense sanció la retirada del 
Sr. Navarro, del Barcinona, per haver presentat la 
corresponent justificació de llarga enfermetat. 
El Consell Directiu , a proposta dels seus serveis 
tècnics, acorda rebaixar mig punt la minima 
puntuació necessària per a l'ascens en el 
Campionat Obert de Ba rcelona , 
Com sia que la redacció de la circular de l'I.E.C. 
referent a l'anàlisi de les partides inacabades del 
campienat de Catalunya per Equips de 1.0 i 2.0 

Divisió sembla pot induir a confusions, s'acorda 
que aquell Oraanisme Integrat redacti una nova 
circu lar aclarint les possibles falses interpretacions. 
S'acorda que per a contribuir a les despeses 
d'avaluació dels jugadors de categoria Preferent 
de 1.0 i 2.° Divisió, els clubs d'aquestes categories 
abonin la quar. titat de mil pessetes per cada 
equip participant. 

20 novembre 

Asistents: Srs. Segura, Creixell, Gil, Ruiz , 
Marchador, Casanovas, Siñol , Puig , Garriga, 
Garcia Conesa i Torquet. 

S'acorda incrementar en un 12 % els havers del 



personal de Secretaria de la F.C.E. des del primer 
de setembre passat. 
Presidència informa de la visita del Sr. Vilageliu 
acompanyat dels senyors Sàez i Sàenz. del seu 
Grup de Monitors de Barcelona. per lliurar un 
escri t amb les proposicions que sotmet al Consell 
Directiu . 
Aquestes propostes. sintetitzades. són : 1.0 , 

integració del Grup de Monitors de Barcelona en 
el Departament Escolar de la F.C.E.; 2.0 formació 
de dos grups : un dedicat a l'ensenyament a les 
escoles i un altre a l'organització de torneigs 
escolars; 3.0 autorització al Grup de Monitors de 
Barcelona d'organitzar pel seu compte el Trofeu 
.Dicen .... i altres torneigs similars; i 4.0 cercar 
una fórmula que permeti valorar crematisticament 
els serveis i gestions del seu Grup. 
Durant la discussió que segueix entre els membres 
del Consell fa acte de presència, ja prevista. un 
representant de la Delegació de l'Esport Escolar de 
la ciutat de Barcelona. Aquest manifesta que no 
ve a influir per a res la decisió del Consell i ncmès 
ve a testificar aquesta decisió. 
Considerant debatudes les qüestions implicades en 
la proposta del Sr. Vilageliu en re¡:resentació del 
seu Grup de Monitors de Barcelona , es procedeix 
a una votació secreta. Fet l'escrutini es rebutja la 
proposició del Sr. Vilageliu per 6 vots en contra. 
un a favor i quatre en blanc. 
Es retira el representant esmentat i seguidament 
Secretaria informa el Consell de l'entrevista que 
havia tingut el dia 18 amb representants del 
col.lectiu oficial de monitors de la F.C.E. 
En aquesta entrevista el Sr. Torquet es va poder 
assabentar dels acurats treballs que havien 
realitzat de cara l'organització del debatut 
Trofeu .Dicen .... aixi com de les propostes que al 
seu torn dirigien al Consell Directiu per a futures 
planificacions. 
S'acorda celebrar una entrevista amb els membres 
representatius de l'esmentat col.lectiu el proper 
dia 25, a la qual hi assistirà el Director del 
Departament Escolar i hi queden invitats els 
membres del Consell Directiu que hi vulguin 
assistir. 
Es dóna a conèixer la sol.licitud del C. P. Sant 
Josep en relació a la pretensió que el Torneig 
Obert Internacional ·Ciutat de Badalona., de l'any 
vinent pugui servir per avaluació. Es transmet 
aquest escrit a l'I.E.C .. que es farà càrrec d'atendre 
aquesta petició. 

4 desembre 

Assistents : Srs. Segura, Casanovas, Garriga, Ruiz, 
Garcia Conesa i T orquet. 

El Sr. Torquet informa de la reunió de la Junta 
Directiva de la FEDA del passat 10 d 'octubre, de la 
qual s'ha rebut l'acta, i en la que destaca la 
recusació feta per la U.G.A. del Sr. Carles Falcon 
com àrbitre principal del Campionat d'Espanya 
per Equips celebrat a Santander el mes de 
setembre anterior. La FEDA ha passat la 
documentació al Comité de Competició perquè es 

pronunciï sobre els litigis que es van promoure 
en les intervencions del Sr. Falcon en l'esmentat 
campionat. 
Es llegeix un escrit de l'I.E.C. en resposta a un 
altre del C. P. Sant Josep. de Badalona. sobre la 
possible avaluació del torneig obert de Badalona . 
Sembla convenient obrir un debat federatiu en 
aquesta matèria, el qual serà objecte d'una altra 
sessió en què hi hagi major assistènc ia i el 
Director General de ITE.C. De moment es comunica 
al C. P. Sant Josep que en el proper torneig obert 
es podran avaluar els jugadors de categoria 
Preferent. 
Es dóna a conèixer una circular de l'I.E.C. als seus 
socis per la qual es convoca una comissió 
redactora dels seus estatuts. La F.C.E. es dol de 
no haver rebut comunicació oficial d'aquest 
anunci als socis de l'I.E.C. 
El Sr. Torquet informa de la visita del President i 
altres membres directius de la Gran Penya. de 
Vilanova i la Geltrú, en la qual va quedar 
definitivament establert que les finals dels 
campionats juvenil i femení de Catalunya es 
jugarien a l'esmentada entitat del 13 al 19 d'abril 
(Setmana Santa). de les que la Gran Penya es fa 
càrrec de les despeses inherents. 
S'acorda celebrar la propera reunió el proper 
dia 18. al terme de la qual es proposa de tenir un 
sopar de germanor del Consell Directiu. 

18 desembre 

Assistents : Srs. Segura, Creixell, Casanovas, Puig. 
Siñol , Llanes, Lega, Marchador. Ruiz. Garriga 
Torquet . 

S'ha rebut de la FEDA una felicitació per al 
jugador José Luis Fernandez per haver-li estat 
concedit el títol de Mestre Internacional de la 
FIDE. Es fa constar en acta l'adhesió d'aquesta 
F.C.E. 
S'informa de la reunió celebrada amb alts càrrecs 
del diari .Dicen ..... a la qual assistiren tres 
representants de la Comissió de Monitors del 
Departament Escolar encarregada d'organitzar el 
VI Torneig Escolar .Dicen ..... 
El Sr. Torquet reitera l'escrit del 5 de desembre 
enviat per la F.C.E. a ITE.C. a l'objecte de saber 
a qui correspon d'aprovar els estatuts de I·I.E.C. un 
cop fets tots els tràmits reglamentaris . El Sr. Puig 
recorda que els estatuts de la F.C.E. aprovats el 
15 de juny contemplen els Organismes Integrats 
-dels que ITE.C. n'és un paradigma per haver 
estat l'instaurador d'aquesta mena d'associacions
els quals s'han de regir per uns estatuts perquè 
quedin determinades les seves funcions 
específiques. Com els estatuts de totes les 
associacions. els de I·I.E.C. han d'ésser aprovats 
en primera instància pels seus propis socis . 
Després seran sotmesos a la F.C.E. 
El Sr. Puig. com a Director del .Butlletí d·Escacs • . 
manifesta que s'ha fet una petició de subvenció 
al Min isteri de Cultura. havent-se deixat de 
tramitar-ne una altra a la Direcció General 
d 'Esports de la Generalitat de Catalunya després 
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d'unes consultes prèvies. S'està pendent de 
presentar una sol.licitud a la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat. 

6CO; Segona SCC : Tercera, 450; i Femeni, 400 
pessetes. 
El Sr. Lega ha estat l'únic Delegat de RegiÓ 
Territorial present que pot donar compte de la 
situació del seu àmbit. Manifesta que per 
circumstàncies diverses s'ha vist privat de dos 
col.laboradors seus, la qual cosa li ha provocat 
serioses dificultats. Com que a finals de gener 

Alhora el Sr. Puig , fent recordatori de la subvenció 
rebuda l'any anterior directament de la F.C.E., 
demana si aquesta pot concedir-la també enguany. 
El President fa diferents consideracions 
envers els recursos de la F.C .E., que en gran pari 
depenen del cobrament de morosos i de les 
vendes de rellotges . Proposa deixar en suspens 
qualsevcl diclsió fins a saber com es resolen 
les dues peticions cursades i la marxa 
económica de la F.C .E. 

el Sr. Lega haurà de sofrir una intervenció 
quirúrgica que l'apartarà uns quants mesos de la 
seva activitat normal , procurara cobrir aquesí 
periode amb persones adients perquè continuïn la 
tasca federativa . 

S'aproven els nous drets d'inscripció al Campionat 
Individual de Catalunya, que es fixen aixi : 

Després de celebrada aquesta sessió es tingué un 
sopar de germanor al qual assistiren set federatius 

Absolut, SCC ptes .: Preferent, 750 ptes.: Primera , 

1 er. 
20n. 
3er. 
4rt. 
Sè. 
6è. 
7è. 
Sè. 
9è. 

10è. 
11 è. 
12è. 

ÚLTIMA HORA 
CLASSIFICACIONS FINALS DELS XXXVII CAMPIONATS DE CATALUNYA 
PER EQUIPS, L'ÚLTIMA RONDA DELS QUALS ES JUGA EL 28 DE GENER 

DE 1981 

Primera Divisió Segona Divisió - 1 er. Grup Segona Divisió - Grup 20n. 

VULCA 10 1 er. 
TERRASSA S 20n. 
BARCINONA S 3er. 
U.G.A. 7,/, 4rt. 
ESPANYOL 7 5è. 
BARCELONA 5,/, 6è. 
F. MARTINENC 5 7è. 
LA LIRA 4 8~. 
SEAT 3,/, 83. 
CONGRÉS 3,/, In. 
OLOT 2,/, ll è. 
LA PRINCIPAL 1,/, 12è. 

Reu s Deportiu 
Catalònia 
Tarragona 
Congrés ·B· 
Vulcà ·B. 
U.GA ·B-
Lleidatà.-R. López 
Igualada 
Sant Feliu de Llobr. 
Calaf 
Tres Peons 
Lleida 

9 
S 
S 
S 
6,/, 
6 
5,/, 
5 
4,/, 
3 
2';' 
O 

1 er. 
20n. 
~ e r . 
4rt. 
Sé. 
6è. 
7é. 
Sè. 
9è. 

lCè. 
11 é . 
12é. 

Sabadell 
Girona 
Sant Josep 
Jake 
Amistat 
L'Hospitalet 
F. Martinenc • B· 
Sant Adrià 
Barcinona · B· 
Terrassa .B. 
Ateneu Colom 
Congrés ·C· (-1) 

10,/, 
10 
S 
6,/, 
6 
6 
5,/, 
4 
3 
3 
2,/, 
O 

Baixen de categoria : Congrés 
Olot i La Pr incipal. 

Puja de categoria : Reus De
partiu. 

Puja de categoria : Sabadell. 
Promociona a 1.0 Divisió : Gi

rona. Promociona a la 1.° Divis ió : 
Catalònia. 

Promociona a categoria "pro· 
vincial· : Igualada. 

Baixen de categoria : Sant 
Feliu de Llobregat, Calaf. Tres 
Peons i Lleida. 

Promociona a categoria • pro
vincial-: Sant Adrià . 

Baixen de categoria: Barcino
na • B·, Terrassa • B., Ateneu 
Colom i Congrés ·C-. 

r 

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

OIFONEU-LO 
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312, 331 (2) 
Gonzàtez Maza 

43, 183, 188, 189, 
190 

Gonzàlez Mestres 
32 (2). 34, 40 
(2), 41 (2), 136 
(2),137 (2) , 138, 
139 (2). 140,229 
(2), 314, 363 

Granados 343 
Gratovil 240 
Grau 316 
Grisaleña 321 
Guedan 367 
Guf.ld 136, 137 

(3),138 (2) , 139, 
(2), 140 

Gutiérrez 151 

H 

Halprin 243 
Handoko 341 
Hartston 367,368 

(2) 
Héb.rt 330 
Hennings 338 
Hernànde.z 229 
Herreros 356 
Hincu 296 
Hjartarson 331 
H~i 360 (2),361, 

367 

lannacone 331 

Ibero 
Ivkov 

348 
Ivanov 

J 

109(2) 
347(2) , 

377 

Jakobsen 331 
Jiménez 314, 379 
Jiménez (Infantil) 

378 
Johansen 
Joksic 
Juanpera 

331 
227 

12, 111 , 
182, 190 

K 

Kampen 360 
Kàrpov 248, 331 
Kavalek 246 
Keene 363, 364, 

365 
Kunstowicz 331 
Kupreitxik 347 (2) 

L 

La Rola 356 (2) 
367, 368 

Lacasta 129, 215 
Larsen 338 
Làzara 10S 
Levy 330 
Ullo 197 
M, López 45 

LL 

Llach 
Llorach 

373 

122 
321 (2) , 

M 

Magem 356 
Marcó 79, 106, 

186, 188, 190 
Marchador 54 
Marin 129 (2). 

215 
Mariné 34, 224 
Marovic 346,347. 

351 
Martin 44 , 45, 

136, 137 (31. 138 
(2),139 (2), 140, 
143 (2), 151 (3), 
182, 183, 185, 
187,188, 190 (2), 
221, 237 (3), 
296, 312 (2), 314, 
356 (2), 360 (4) , 
367, 368 (2),374 
(2), 375 (2) 

J . . Martínez 239 
A. Martínez 128, 

221 
A. Mas 239 
Mateu 33, 42 (2), 

182,184 (2),185, 

190(2), 237 (2), 
296, 297, 314 

McNab 331 
Medina 44, 70 (2), 

221, (2). 227 (2), 
230, 237 (3), 
296, 297, 315 (2), 
343, 368 (2) 

Mednis 245, 363, 
365 

MenvieUe 43 
Massa 227 
Miles 229 (2) 
Mi ralles 44 , 128, 

129, 182, 215 
Montané 379 
Mora 44 
Moyano 110,112 

(2), 352 
Munaz 
Muresan 
Muriel 
Myhre 

N 

314 
338 

191 (3) 
367 

Nepomuceno 239, 
315 (2) 

Nlela 313, 353 
Nòria 108(2) , 

187, 188 
Núñez 123 

o 

Ochoa 43 (2), 136 
(2),137 (2), 138, 
139 (3), 140, 296, 
297,347,348 (5), 
361 , 377 (3) 

R, Oliver 
Oltra 
O'Siochiu 

p 

·145 
343(2) 

338 

Padreny 79, 117, 
129, 217 

Padrós 54,110,111, 
112, 182, 184, 
206, 296, 297 

Palacios 237(2) 
Palau 34 , 54, 111, 

206, 217 
Paredes 107, 206 
Parés 191, 315 
Paulsen 
E. Pérez 
H. Pérez 
Petrossian 
Pfleger 
Pihajlic 
Pijuan 
Pittsburg 
Piqueres 

109 

224 
316 

70 
229 (2) 

377 
372 (2) 

123 
243 
108, 

Planas (Mallorca) 
232 

Planas (Vilanova) 
379 

• (Els números corresponen a la pàgina : entre parèntesis, el nombre de partides del jugador, SI n·hl ha mes d'una) 



Pomar 40. 43. 44 
(2). 136(2). 137 
(2).138 (2).139 
(2). 140. 295. 
297.312. 330 (2) 
361 (2) 

Pomes 
111. 
185. 
296. 

Pons 
J. Prada 
Prados 
Prat 
Pruvost 

o 

QUintana 

R 

RaJkovlc 
Ramos 
Ranlanen 

45. 110. 
182. 184 
188. 190. 
297. 312 

224. 232 
106. 316 

206 
123 
145 

368 

364(3) 
312 
331 

Recio 316 
Relcher 296. 297 
Revestido 316 
R.nd 221 (2) 
R;vas 237. 331 (3). 

347. 348 
Robatsch 227 
A. Rodriguez 

136 (2) . 137 (2). 
138 (2). 139 (2) . 
140. 315 

O Rodriguez 
32. 44 (2) . 315. 
364. 365 

ROJas 213 
Rose1l6 145 
Rosich 

s 

Sabadell 
Sabater 
Salvany 
Sanabna 
Sànchez 

129 

356 
367 

39 
316 
123 

G. Sànchez 375 
L Santos 331 
S.nz 33. 237,331 
Savereide 73, 338 
Savi n 296 
Schneider 330 
Segura 45 
Serra (Tàrrega) 

207 
Servat 381 
Slgur¡onsson 363, 

364, 365 (3) 
Sirvenl 206 
Silva 331 
Simon 31" 313, 

315 
Soler 356 
SOltiS 245. 246 
Sorroche 112 
$osonko 229 (2) 
Stefanov 296. 297 
Sunyé 330,341(6) 
Sz.bó 348 

T 
Taeger 221. 224 

(2), 360, 367 
Tal 59. 264 
Tala; 136 (2) . 137 

(2), 138. 139 (2). 
140, 364, 365 

F. TeJero 191. 217 
(2) 

Temprano 368 
Tosan 364. 365 
Travesset 117 
Tnas 108 
Txiburdanldze 112, 

U 

136, 137 (2). 138 
(3) . 139 (2) 

Ulvestad 207, 368 
Ungureanu 296. 297 
Unzicker 237, 248 

v 

Van der Mi¡e 
373 (2) 

Vàzquez 122 
Veh. 33. 39 (2). 

54 (3). 182. 183. 
186. 188. 189,190 
(2), 206,213.220, 
351 

Verdü 
Veróci 

373 

312 
372 (2), 

V;dal 79. 110. 303 
Vilagehu 296. 297 
VillavicenclO 213, 

215, 320 

w 

Weslènnen 330, 
375 (3) 

z 

Zabala 40. 315 
ZeschkowSkl 241 
Zichichi 352 
Zuckerman 245 (2) 

INDEX DE PARTIDES CLASSIFICADES PER OBERTURES 

CLAU 

A 00 

A 01 

A 02 
A 04 / . 
A 06/ . 
A 101. 
A 11 / b 
A 12/ . 
A 141. 
A 16 / b 

R 17 / b 
A 17 / e 
A 20 / b 
R 22èc 

R 26 / . 
A 301. 

A 33/ b 
A 34/ . 
A 34 / b 
A 37/ b 
R 38/ a 
R 40 / b 
A 41 / e 

A 421 b 

A 43/ b 

R 43/ c 
R 44 / a 
A 45 / e 

PARTIDA PAG . 

Anguera - Garcia Conesa 54 
M;ralles - Benet 128 
Jimênez - Garriga 314 
Granados - Oltra 343 
Bellon . Ochoa 348 
Bellon· Eslon 368 
Gratovil • Alamillo 240 
McNab . Sanz 331 
Mi res - Andersson 229 
TeJero· Parau 217 
Pomês - Vehi 19C 
Barcza - Tal 59 
Sunyê· G. Garcia 341 
Calvo· Cchoa 348 
H. Pêrez· Medina 70 
MartlO . Gonzàlez Maza 18~ 

Hartston· Bellon 368 
Pelrossian . Sosonko 229 
Martin· M:' L. Cuevas 151 
Mateu· S. Fernàndez 185 
A. Rodriguez· Barczay 14: 
Sunyé . Bouazlz 341 
Mateu · B61ez 296 
Pomar· Gonzalez Mestres 136 
Ochoa· Martin 137 
Slefanov . Ochoa 296 
Sunyé . Delaney 341 
Borràs· Bartnna 122 
Ochoa· Kupreltxik 347 
Garriga · Padr6s 2::16 
A. Rodriguez - Ochoa 139 
Gufeld - J. P. Domlnguez 140 
BotifoU . Gil Reguera 356 
J . M G6mez· Marlí n 237 
Vidal - Brusi 303 
Pomar - Gheorghlu 297 
MarovlC' Vehi 351 
Frltz ' Pons 224 
Canal · Magem 356 
G Garcia· Gonzalez Mestres 229 

A 46 / a 
A 47 / a 

A 47/ b 
A 47 / e 

A 5 0/ a 
A 51 / b 

A 52 / a 

A 52 / e 
R S4 / a 
A 56 / b 
R 56 / e 

R 57/ a 
R 60/ . 

R 64 / b 

A 64 / e 
A 65 / b 
A 671. 
A 70 / . 
A 70/ e 

R 74/ a 

A 74 / b 

A 74/ e 
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Mateu· Bielsa 
Buxadé . Muriel 
Ulvestad - BalSlnde 
Git Reguera· J. Cuadras 
Pomes ' Martín 
Pomar · Gufeld 
Sunyé . Handoko 
Basart - R. Martinez 
Vehi . Marchador 
Garcia Junco · Garriga 
M. P. GarCIa· Cuevas 
Pomés . Blelsa 
Pomés . Stefanov 
A. Rodríguez· Calvo 
O. Rodriguez· Zabala 
Bellon . J. P. Dominguez 
Bellon . Garcia Conesa 
Gufeld . TXlburdamdze 
MIralles· VillavlcenclO 
Bellon . Sosonko 
Ochoa . Rívas 
Bellon . Medina 
Pons· Planas 
L. Garcia - Ayza 
Sirvent - Ayza 
Relcher . Pomés 
Gil Reguera - Pra t 
Gonzàlez Mestres · Castro 
Pomar· Menvielle 
Pomar · L10pis 
Tatai . Tosan 
Pomar - Ciocaltea 
Fischbach - A. Mas 
Rlvas· West 
Barczay . Ochoa 
Mateu - Martin 
HIi!I1 - Mart in 
Ungureanu· Mateu 
Soler - Herreros 
Garcia Conesa· Mateu 
Gonzàlez Mestres -
J . P. Domínguez 

18' 
191 
368 
197 

45 
138 
341 
128 

54 
313 
321 
188 
297 
315 
315 
229 

32 
139 
215 
229 
348 
368 
151 
151 
206 
296 
123 
314 

43 
361 
364 
295 
239 
331 
137 
190 
360 
297 
356 

33 

139 

R 75 / a 

R 75/ e 
A 76/ . 
R 76/ e 
A 78/ . 
A 80 / . 

A 80/ e 

A 81 / . 
A 81 / b 
R 81 / e 
A 82 / a 
A 82 / b 
R 82/ e 
A 83 / e 
R 86 / b 

R 86 / e 
R 871. 
A 88 / b 

A 89 / . 

R 89 / e 

A 90 / a 

A 90/ e 
R 92/ e 
A 93/ . 

A 93/ b 

Tetal ·Ochoa 
Eslon - Martin 
Prada· Revestido 
Gonzàlez Maza· Mateu 
Sabadell- Marlin 
Vehi· Mart in 
Bellon . Johansen 
Pfleger - Ochoa 
Vllage llu, Reicher 
Marti n · Taeger 
Serra· Garflga 
HlOcu . Vllageliu 
O Castro - Padreny 
Ochoa - Gild. Garcia 
Martfn - Gómez Polo 
J. P. Dominguez· Pomar 
Nòna · Brusi 
Ochoa . Belancor! 
Alonso - Blasco 
Slmon . Nepomuceno 
Taeger· Ferran 
Mateu - Palaclos 
J. Cuadras· ROJas 
Gil Reguera - H9i 
Mart in - Palaclos 
J . L. Fernàndez· 
Nepomuceno 
Martin . 1 aeger 
Moyano· Canals 
Eslon· H~i 
Miralles· Pomes 
Gómez Polo· Pomar 
Calvo· Marovic 
Vlllavicencio - J. Cuadras 
Lacasta . Benet 
NÒfla . Gonzàlez Maza 
Silva· Bellon 
MednlS' Keene 
Gercowski - R. Oliver 
Barbulescu - Bordell 
Rantanen . Bellon 
Ferran - Armengol 

138 
375 
316 
19C 
356 
18e 
331 
377 
297 
360 
207 
296 
217 
377 
14~ 

137 
10e 
4~ 

128 
315 
221 
237 
213 
361 
237 

239 
367 
112 
367 
182 
312 
346 
213 
215 
188 
331 
365 
145 
297 
331 
356 



R 93 / d Garnga - La Rola 
R 94 / 8 Mateu - Fraguela 
R 94 / b Temprano - La Rola 
R 95 / a Ochoa - J. P. Dominguez 

Martín - J. P. Domínguez 
Arnason - Bellon 
Martin - Balsmde 

R 97/ b Reclo, E. Pérez 
R 98/ a Schneider - Pomar 
R 99 / b Marl ín· Pomar 

E 001 a MUrlel - Parés 
E OO / b Vereci - Pihar llc 

Cas tro - Quintana 
E OO l d B.llbe - Berta 

Llorach - Gnsaleña 
E Ol / a S. Fernàndez - Ibero 

Coll - Carmcero 
E 01 / b Marin - Del Rio 

Medina - Messa 
J l. Fernàndez - J Martinez 
Martin - Czerniak 

E 01 / c Medma - Braunberger 
E 01/d Alfara· Palau 

Medina - Parés 
E 02/ a J. L. Fernàndez - Simon 

Martin - Pomés 
E 02 / b Basart - J. Gallego 
E 03/ a Medina - Durao 
E 04 / b J. L. Fernàndez - Tere ro 
E 04 / c J. Gallego - Mariné 
E 04 / d Bellon - Marovic 
E 061 a Bellon - Muñoz 
E 06 / b J . P. Dominguez - Petrosslan 
E 08/ a Flscher - Tal 
E 09 / a Calvo - Ivkov 
E 10/ b Taeger -Guedan 
E l l1d Carruez - Mateu 

PlhaJ !lc - Cuevas 
E 12/ a Moyano - Castro 
E 12/ b Mateu - Castro 

Roslch - Marín 
Paulsen - Taeger 
Sabater - Myhre 

E 13/ c Mar!.n - Medina 
E 14/ a Terero - Murie! 
E 14 / b Ll llo · J. C'uadras 
E U / e Afek - Castro 

Castro - Westennen 
E lS/ a Vidal - Borrell 

Correa - Castro 
Collado - Sorroche E 15/ b 

E 16 / b 
E 20 / a 
E 22 / a 

E 23 / a 
E 23/ c 

E 24 / a 

E 25/ c 
E 26 / a 
E 26 / b 
E 28/ b 
E 29 / a 
E 30 / a 
E 31 / b 
E 33/ c 

E 34 / c 

Ochoa - Ivkov 
J. L. Fernàndez - Mora 
Martín - Cuartas 
Buxade - Coll 
Martin - Tatal 
A Rodríguez - Talal 
Slguqonsson - Tatal 
Salvany . Vehi 
N. Garcia - Cuevas 
UnZlcker - Medma 
Ciocallea - Medma 
Sanz - Medina 
J C. Fernàndez· Medma 
J M. Gómez - Medina 
Buxadé - Ramos 
MarlÏn - Castro 
M. López - Segura 
Roselló . Pruvost 
Gonzàlez Mestres 
Garcia Padrón 

356 
42 

367 
136 
138 
331 
368 
316 
330 
139 

191 
372 
368 
130 
321 
109 
313 
215 
227 
239 
360 
230 
111 
315 
311 
312 
215 
368 
217 
224 
347 
314 
229 
264 
347 
367 
184 
372 
352 

42 
129 
224 
367 

44 
191 
19 7 
361 
375 

79 
36C 
11 2 
348 

44 
143 
31 3 
139 
13E 
365 

39 
372 
237 
297 
237 
31~ 

237 
312 
374 

45 
14: 

41 

E 35 / a Marlin - Nóna 187 
J. L. Fernàndez - Mateu 237 

E 39 / b Martín - J. C. Fernàndez 312 
E 40 / a Fernàndez - Martín 374 

Weslerinen - J . L. Fernàndez 375 
E SOI a Grau - Sanabr ia 316 

J. L. Fernàndez - Kempen 360 
Caslro - Martín 360 
Ltorach - Akhmilovskal8 37:! 

E 50/ b Padrós - Moyano 11 0 
Padrós - Martín 182 

E SOl c Héberl - D iez del Corral 330 
Castro - Ochoa 361 

E 51 / b Medina - Garrel 70 
J. P. Dominguez - Tatal 138 
J P. Dominguez · 
Txiburdanldze 13f 
J. P. Dominguez - Barczay 138 

E 51 / c Cas:ro - Gonzàlez Meslres 41 
J. F. Dominguez-
A Rodriguez 139 
Gonzàlez Maza - Vehi 189 
Medma - Ollra 343 
La Rota - Ayza 356 

E 51 1et Padrós - Barbulescu 296 
E 52 / a Levy - Pomar 330 
E 52 / b Llorach - Gflsaleña 321 
E 53/ c Vidal- Pomés 110 

Alfara - Pomés 111 
Blelsa - Carrúez 189 

E 54 / a Ferrer - T. Canela 373 
E 55 / a Carrúez - Vehi 183 
E 56 / b Marín - MIralles 129 
E 57/ a Buxadé· MIralles 44 

J. L. Fernàndez - Martin 151 
Verecl - Akhmllovskala 372 
Gómez - Hartslon 368 

E 57 / b J. L. Fernàndez-
Gonzàlez Maza 43 
Padreny - Lacasta 129 

E 58 / a Palau - Gonzàlez Mestres 34 
Ochoa - Gonzàlez Mestres 139 

E 59 / b Medina· Martin 221 
F. Gallego - Martín 237 

E 601 a J. lo Fernàndez· Hernànd€z 229 
E 60 / b Padrós - Vehi 54 

Padró s - Collado 112 
O Castro - Robalsch 227 
Slmon - Nlelo 313 
Calvo - Szab6 348 

E 61 / a Gil Reguera - PIJuan 123 
E 61 / b Mart in - Pomés 185 

F. Gallego - De La Vdla 237 
E 62 / a Bueno - Ivanov 377 
E 62 / b Vlllavlcenclo - C Caneta 320 
E 62 / c Prados - Canas 206 
E 63 / c Martin - Marcó 190 

R. Martinez - Rlnd 221 
E 64 / b Gómez - Martin 368 
E 65 / b J . L. Fernàndez - Rind 221 
E 66 / a Diaz - Zichlchi 352 

J. L. Fernàndez - Verd u 312 
E 70/ a Batalla - Buxadé 44 

Georgadze·Ochoa 348 
Veroci - Gallego 373 
Van der Mlle - Gallego 373 

E 70/ b Garcia Conesa - Ochoa 43 
Moyano - BordeU 11 2 
TXlburdanizde - Ochoa 140 
Bellon - G. Garcia 330 

E 71 / a Martin - Collado 356 
E 72 / a Nepomuceno· Ayza 315 

E 72 / b Medina - J M Gómez 
Gómez - L. Santos 

E 74 / a Ochoa - Pomar 
TXlburdanidze - Barczay 

E 78 / b J. Cuadras - Correa 
E 80 / b Ochoa - Gufeld 
E 80/ c Barczay - Gufeld 

TXlburdanldze - Tatai 
Ochoa - Ghltescu 

E 81 / a Padrós - Juanpera 
E 82 / a Gufeld - Martin 

J . L. Fernàndez - Geller 
Durao - Nleto 

E 821b Gonzàlez Mestres
Txiburdanidze 
W~slerlnen - Martin 

E 83/ a F. Gonzàlez - Taeger 
E 83 / e Martin - Alvarez 
E 84/ b Marcó - Padreny 

A. Rodriguez - Gufeld 
E 85 / c Nória - Plqueres 
E 86/ a Mariné - Busquets 
E 871a Gufeld - Gonzàtez Mestres 

MednlS - Slguqonsson 
Tosan - Slgur¡onsson 

E 87 / b Martin - A. Rodriguez 
Gonzàlez Mestres
A. Rodríguez 

E 89/ a Txiburdanldze
A. Rodriguez 

E 89 / b Blelsa - Juanpera 
Gonzàlez Mestres
O. Rodriguez 

E 91 / a Diez del Corral- Sunyé 
E 92 / a Bukhari - Sunyé 
E 92/ b J. Cuadras - SavIO 
E 94 / a Martin' Ungureanu 
E 94 / b Martin - Txiburdanldze 
E 95 / c Marcó - Prada 
E 991 a Sànchez - Núñez 

o 05 / a P~redes - 81elsa 
Pomés - Padrós 

O 06/ b Joksic - Medina 
O OS / c Castro - Pomar 
O 10/ b Harslon - La Rota 
O 13/ b Gonzàlez Mestres 

O Castro 
O 16/ c Ghllescu - Medina 
O 17/ a O. Rodr:guez· 

Garcia Padrón 
O 19/ a Kàrpov - Jakobsen 
O 21 / b Mateu - Bellon 

L. GarcIa - Bellon 
O 22 / a Gheorghlu - Bellon 
O 22 / b lannacone . Rlvas 
O 23/ e Ivkov - Bellon 
O 24 / a Akhmllovskaia-

Van der Mlje 
O 28 / a Tatal - Barczay 
O 28 / b Rivas - Belton 
O 31 / b Vehi -Sanz 

Bolez - Padrós 
Akhml lovskaia - N. Garc a 

O 32/ a O. Rodríguez - Pomar 
Barczay - Pomar 
Barczay - Gonzàlez Mestres 
Talal - Pomar 
Mateu - Juanpera 
Mlles - Gonzàlez Mestres 
RarkoV1C - O Rodriguez 
Aa¡kovic - Siguqonsson 

221 
331 
136 
136 
196 
139 
136 
137 
297 
111 
137 
229 
353 

138 
375 
224 
314 

79 
138 
108 

34 
137 
363 
365 
136 

137 

138 
12 

32 
330 
341 
296 
296 
137 
106 
123 

107 
184 
227 
361 
367 

32 
296 

44 
331 
314 
315 
295 
331 
347 

373 
139 
347 

33 
297 
373 

44 
138 
139 
14 ~ 

182 
229 
364 
364 
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O. Rodríguez-
Sigurjonsson 

D 32/ b Gamarra - Sunyé 
D 34/ . Kupreitxik - Calvo 
D 35 / . Pomar - A Rodriguez 

Vehi - Bielsa 
D 36 / b Garcia Conesa-

J. L. Fernàndez 
D 37 / . Tatai - Gonzalez Mestres 
O 41 /. Kunstowicz - Gómez 
O 43/ . Vehi - Juanpera 

M. P. Garcia - C. Canela 
O 44/ . Travesset - Padreny 
O 4S/ b Ulvestad - Bordell 
O 47/ e Rivas - J. M. Gómez 
O SO/ b Làzaro - Trias 
D 54 / . Pomar - Gonzàlez Mestres 

Garcia Padron - Bordell 

I) OBERTES ( 1 e4 eS) 

Dos cavalls 
E 18/0 

Falkbeer (Contragambit) 
E 11 / b 

Gambit de rei 
E ll /d 

Italiana 
E 17/b 

Letó (Gambit' 
E 12/. 

Petrov (Defensa) 
E 13/0 

Phllldor (Defensa) 
E 12/b 

Ruy López 
E 20/0 E 20/ b E 21/e E 22/ b 
E 23/0 E 24/ 0 E25/ b E30/ b 
E 31/e E 3210 E 33/e E 39 / b 
E44 / 0 E 47 / 0 

Vienesa 
E 10/ b 

11) SEMIOBERTES 
(1 e4, ;t 1", eS) 

Alekhine (Defensa) 
R 82 / 0 R 82 / b R 83/b R 83 / e 

Caro-Kann (Defensa) 
R90 / . R9110 R92 / b R93/ 0 
R 93/ b R 94 / . R 95 / . R 97/e 
R 98/0 R 98/e 

Escandinava ( Defens'a) 
R 81/ b 

Francesa (Defensa) 
E 00/0 E OO/ b E DO l c E OO/d 
E01 /e E01 / d E 0210 E02 / b 
E 0310 E 04 / 0 E 04 / b E 05 / b 
E 05 / e E 06/0 E 07 I b E 08/b 
E01 / 0 E09/c 

D 60/ b Cuevas - Akhmi lovskaia 373 D 91 / . N. Garcia - Savereide 
365 Sànchez G. - O. Castro 375 Vàzquez - Uach 
341 D 61 / b Tatai - Gufeld 137 Mateu - Marcó 
347 D 62/ b Pomar - Txiburdanldze 139 D 94/ . Diez del Corral -
137 D 6S/ e Martín - Gutiérrez 151 Westerinen 
182 D 66/ . Hp:li - O. Castro 360 

D 66/ e Pomar - O. Castro 44 PARTIDES I,NCOMPLETES 
31 3 O 69/ . Vehi - Palau 54 (a partir de diagrama) 
136 O 70/ d Hjartarson - Rivas 331 
331 O 73/ . Paredes - Garcia Conesa 206 Ayza - Vehí 
190 D 82 / . Barczay - Martín 138 Vehi - Palau 
321 O 84/ . Gonzàlez Mestres - Martin 140 Fernàndez Díaz - Vehí 
117 D 84/ e Keene - Rajkovic 364 Zeschkowski - Beljawski 
207 O 86 / e Gonzàlez Mestres - Keene 363 Halprin - Pill sbury 
237 D 88/ a Veh i - Marc6 186 Soltis - Zuckerman 
108 O 88/ b Piqueres - Ibera 109 Mednis - ZlJckerman 

40 D 88/ e Vehí - Carrúez 213 Kavalek - Soltis 
316 O 89 / e Gonzàlez Mestres - Zabala 40 Kàrpov - Unzicker 

CLASSIFICACIÓ DE LES OBERTURES 

Nlmzòwltx (Defensa) 
R 80/ b 

Owen (Defen::a) 
R 80 / 0 

Pirc (Defensa) 
R 84 /0 R 85 / b R 86 / 0 R 8710 
R 88 / b R 89/0 R 89/ e 

Robalsch {Defensa} 
R 30/e R 70/ 0 R 80 /e 

Siciliana ( Defensa ) 
E51 /0 E51 / e E52 / b E52/e 
E 53/e E 55/0 E 55 / b E 55/e 
E 57/0 E58 / e E 5910 E6~/0 

E 60/ b E 62/b E 63 / e E 64/0 
E64/ b E64/ e E 66 / d E67/0 
E 69/ b E 70/0 E 70/ b E 70 /e 
E 71 / 0 E 72/0 E 72 / b E 78/ b 
E 80/e E 82 / b E 82/e E 83/ . 
E 84 /e E 85 / 0 E 86 / 0 E 89 / 0 
E 90/ 0 E92 /0 E94/ d E95/ 0 
E 97 / 0 E 97/ b E 98/ b E99 / 0 

III) TANCADES (1 d4 dS) 

Catalana 
O 05/0 O 65 / b 0 0610 D 06 / b 
D 07l0 0 07/ b 0 3l/0 

Colle 
R 59/e 

GO acceptat 
O 02/e 

GO eslava I semi eslava 
D 21/b O 26/ b 

GD ortodoxa 
O 10 / 0 O 151e O 15 / d 018/ 0 

GD Tarrasch ( Defensa) 
O 08 / d O 09 / b O 13/ 0 O 13/ b 
O 13/e 

Peó de Dama ( PD) 
R 51 / . R 51/e R 53 / e R 55/b 
R55/ e R56/ e R87 / e R59/. 

IV) SEMITANCADES 
(1 d4, '" 1... dS) 

Benonl (Defenses) 
R 50/b R SOlc R 70/ 0 R 70/ e 
R 74/ c R 75 / 0 R 76/ e R 77 / b 
R 78/ e 

Bogolndia (Defensa) 
D 31/b 

Català (Sistemo) 
R 51/ b 

GrOnfeld (Defensa) 
O 61 / 0 O 63/b D 63 / e 0 64/ 0 
D 64/b D 65/. O 66/b O 68 / e 

Holandesa (Defensa) 
R20/ 0 R671. 

Indi (Slstemo) 
R 70/ 0 

Indla antiga (Defensa) 
R 72/ e 

Indla de dama (Defensa) 
O 32/ 0 O 33/ . O 33/e 0 34 / 0 
O 36/ 0 O 37/b 

Indla de rei (Defensa) 
O 70 / 0 O 70/ b O 71/e D 72 / b 
O 73/ b D 73/ d O 74 / 0 O 75 /e 
0 7610 D 78/b O 80/b D 82 / b 
O 85 / b O 86/ 0 0 87/0 D 88/ b 
O 88/e O 96/e 

Nimzoindla (Defensa) 
O 12 / b O 40/ . O 40/ b O 41 l o 
D 42/ 0 O 43/0 O 43/ b O 43/e 
O 44 / 0 O 501. O SOlc D 51 / 0 

Slaunlon (Gambit) 
R61 / b R61 /e 

Volgo/ Benko (Gambit ) 
R 74 /0 

V) DE FLANC ( ,.. 1 04, 1 d4) 

Anglesa 
R 20/ b R 21 / b R 22 /e R 26/b 
R 30/0 R 31 / b R 32 / b R 33/0 
R 33/ b R 34/ b R 37 I b R 38/0 
R41/ 0 R 41/ e R43/e R45/e 
R 47/ b R 48/ 0 

Bird 
R 05/b R 06/ b 

Doble flanquet 
R 10/ 0 

Flanquet de rei 
R02 / . R03/ 0 

Larsen 
RDO 
Nlmzòwitx 
R 00 

Reti 
R 16/b 

Saragossana 
R 11 lo 

RESUM EDITORIAL 
DEL • BUTLLETI D'ESCACS. 

Total Promig 
Any Edicions pàgines número 

1976 4 240 60 
1977 5 286 57 
1978 5 342 68 
1979 6 422 70 
1980 6 420 70 

142 r 418) BUTLLETI O'ESCACS/OESEMBRE 1980 

73 
122 
188 

330 

39 
206 
220 
241 
243 
245 
245 
246 
248 
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