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El diumenge 2 d'octubre al Poliesportiu Sant Ildefons, ha tingut lloc la 34a Festa Catalana dels
Escacs, organitzada per la Federació Catalana d'Escacs i el Club d'Escacs Cornellà. L'acte
estava format pel Campionat de Catalunya per Equips de Ràpides, un dinar i l'entrega de
premis i guardons diversos per part de la FCE.
Al 23è Campionat de partides Ràpides Per Equips han participat 85 equips de 4 jugadors cada
un com a mínim. S'han jugat 9 rondes amb un ritme de 3 minuts a finish, amb dos segons
d'increment per jugada feta. El Sant Martí A ha fet un inici de torneig molt bó, i ha empatat a la
cuarta ronda amb el Sabadell A, que ha acabat guanyant el torneig, mentre que a la cinquena,
després de guanyar 3-1 al Sant Josep, ens hem colocat en primer lloc en solitari a la
classificació global. Hem perdut després amb el Sant Andreu 3-1 i amb l'Uga A contundenment,
3,5-0,5, per acabar amb dos empatats davant el Tàrrega i la Passió d'Esparraguera. Al segon
equip s'han anat turnant 6 jugadors. Han jugat:
Equip A
Òscar Ruiz

Equip B
5 sobre 9

Jordi Sabater

3 sobre 6

Erik Martínez

6,5 sobre 9

Beto Moreno

3 sobre 6

Miquel Fernández-Díaz 3 sobre 9

Javier Ríos

2 sobre 6

Pablo Castillo

Diedo Delgado

1 sobre 6

Carlos Vigier
Carlos Espinosa

7 sobre 9
3 sobre 6
5 sobre 6

El Sant Martí A partia al ranking inicial en el lloc 11 i ha acabat en el 15 amb 21, 5 punts
empatat amb cinc equips més, mentre que el B partia en el lloc 41 i ha quedat en el 55 amb 17
punts.
El torneig l'ha guanyat el S.C.Sabadell A amb 26 punts, seguit per l'Uga A amb 25,5 punts i pel
Tres peons A amb 24,5 punts.
Durant el dinar s'han sortejat els números del Torneig Ciutat de Barcelona, s'han donat tres
insígnies d'or de la FCE a Manel Ibern, l'extresorer Josep Garcia-Riera i el gran jugador veterà
Miquel Albareda, i de plata entre d'altres al Lluís Febrero Pérez. Hi ha hagut representacions
amb algunes ballarines, la tuna, s'han entregat els premis del Circuít de l'estiu, entre els
premiats hi havia l'Erik Martínez i el Carlos Espinosa i s'ha fet un sorteig d'uns rellotges
d'escacs i d'un viatge entre els assistents.
Fins aviat.
Ll.
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