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Editorial
Benvolguts lectors,
Estem a la recta final del per equips, quina emoció!! Cada any arribem a l’últim terç
del campionat en situacions molt diferents. Recordeu l’any passat? Semblava que l’A
i el B baixarien... I el C? Es va quedar a les portes de pujar i els jugadors van
desertar...
Tan han canviat les coses? Doncs sí. Ara tenim A a punt de pujar, el B pràcticament
salvat i el C amb claríssimes opcions d’ascens. Per què? Com pot capgirar-se tot en
tan sols 365 dies? La resposta és ben senzilla: per la implicació de tots.
La comunicació entre club i soci ha millorat molt gràcies en part a la difusió del
butlletí, i tots estem més assabentats de què passa al club i què podem fer per
millorar.
Sincerament, no sé com acabarà aquest per equips, el que sí que sé és que tots
tindrem molt bones cròniques un cop finalitzat, i tots ens hi haurem involucrat el
màxim possible. Espero que gaudiu d’aquest nou número del butlletí i del final de la
millor competició de la temporada.

Salutacions cordials.

Frederic Corrigüelas Armillas
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Rabiosa Actualitat del club
Enric Garcia

Farem un repàs dels equips de Peona i Peó, la seva situació en els grups respectius
del Per equips de Catalunya; els seus jugadors o jugadores motors o ànimes de
l’equip; quins matxs els hi queda jugar, possibilitats……
EQUIP A PRIMERA DIVISIÓ GRUP 2
Gran paper de l’equip A a Primera Divisió, de moment tercer amb plaça provisional de
promoció a pujar ni més ni menys que a Divisió d’Honor. Seria un somni que ni els
més optimistes tenien. De tota manera s’ha d’anar pas a pas i si no s’aconsegueix
pensar que s’ha intentat al menys. Queden els següents matxs: Sant Boi, Gerunda i
Catalunya; els tres equips són forts i ens ho posaran molt difícil. GMF Ana Matnadze i
MF Marc Capellades per davant porten la meitat dels punts possibles, que està molt
bé per ser els primers taulers. També interessant els 3 i mig punts de 6 partides de
Francesc Serra. Sobretot destaca l’”score” de José Aníbal Gonzales que porta ni més
ni menys que 5 de 6 de 4art tauler. Dels més joves destaca la jove promesa, ja quasi
realitat, Ferran Cervelló que porta 4 punts de 6 partides per aquest jugador sub 16.
Guillem Subirachs i Frederic Corrigüelas són els delegats que porten magistralment
aquest equip.
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EQUIP B SEGONA DIVISIÓ GRUP 3
L’equip B porta 2 punts en aquest difícil grup. Es troba classificat 7è de 10 equips. Hi
ha dos equips amb 1 punt, i només baixa un equip. Segons em comenta el Frederic
Corrigüelas per xat “necessita 1 punt més per estar tranquil a la categoria”, però de
moment compleixen. Es un equip sòlid, compacte i compenetrat on resulta difícil
destacar algú per sobre dels altres. Li falta jugar contra Tres Peons B, Montmeló i
Llinars; potser aquest darrer l’enfrontament més difícil. Molt mèrit que un B estigui a
Segona Divisió.

EQUIP C PRIMERA PROVINCIAL GRUP 1
Aquest equip li falten dos enfrontaments claus amb els dos rivals directes Ateneu
Colon que també porta 5 punts de 6 matxs; i també Pineda amb 4 i mig de 6 matxs.
El Peona i Peó C porta 5 punts, de moment cumpleix el seu objectiu d’estar amb els
de dalt lluitant per les posicions d’ascens. Va tenir un matx important contra el fort
equip del Cerdanyola – Mataró, solventant la complicada papereta. L’ànima de l’l’equip és l’Aina Delgado, delegada que porta a terme eficaçment les convocatòries
per mail i trucades.
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EQUIP D PRIMERA PROVINCIAL GRUP
8
Aquest equip va molt ben classificat en el grup que li ha tocat. Porta 5 de 6. El que
passa es que només puja 1 i ho té difícil perquè el Barcelonès Sud té un equip molt
potent i va guanyant els seus encontres de forma còmode. Es un equip on està jugant
gent molt jove i cantera del club. Normalment l’ànima de l’equip és el delegat Xavier
Cardó que acostuma a fer discursos motivacionals abans del matx molt interessants.
Li falta jugar contra Martorell B, Jake B i Cornellà C; no resulten enfrontaments massa
fàcils la veritat.

EQUIP E PRIMERA PROVINCIAL GRUP 7
De moment amb un punt és un equip que té complicat mantenir la categoria. La veritat és que té molt mèrit que un equip E estigui en aquesta categoria, sobretot hem de
tenir en compte aquest fet. Els jugadors que participen fan el que poden i estan
complint. Un gran “hooligang” i motor d’aquest equip és el Jofre Custodio, vol
mantenir l’equip a la categoria però ho tenen difícil. Porten 1 punt de 6 possibles. Els
hi falta jugar contra Torrenegra, equip dur, Cadena i Foment C, els dos darrers rivals
directes en la lluita.

EQUIP F SEGONA PROVINCIAL grup 5
Aquest equip porta 2 punts de 6 matxs. També per tractar-se d’un F té mèrit que estigui en aquesta categoria i amb 2 punts. Necessita un punt més per allunyar-se una
mica del descens, de moment no està en aquestes places per poc. Uns dels clàssics
d’aquest equip són la família Lladós, Josep, Jaume i Jordi que acostumen a jugar en
aquest. Els hi queda jugar contra Barberà C, Sant Andreu D, Foment E. Dos dels que
lluiten per davant i un rival directe que també porta 2 punts.
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EQUIP G TERCERA PROVINCIAL grup 8
Aquest equip porta 10’5 punts en sistema olímpic i va 5è classificat. Li queda jugar
contra el Catalunya E i La Lira D que va líder. De moment està fent un torneig molt
digne el Peona i Peó G.

EQUIP DE PROMOCIÓ SUB 12 A PREFERENT
Aquest equip va segon classificat del grup darrera Les Franqueses. Es un equip molt interessant, per exemple el primer tauler Dani Codina porta totes les partides guanyades.
La majoria de matxs s’han guanyat per 3 a 1. Li queda jugar contra Castelldefels,
Martorell i el matx decisiu contra Les Franqueses.

EQUIP DE PROMOCIÓ SUB 12 B
Grup II
Aquest equip també va molt ben classificat al seu grup. Va segon classificat amb 18
punts en sistema olímpic. Té opcions de promoció per pujar.
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Campionat Escolar de Barcelona
Víctor Collell

Un altre any que passa, un altre Escolar que acaba. Segurament per molts (i m'incloc)
és el primer torneig oficial que hem jugat mai. Jo vaig començar a la categoria sots10, amb tan sols vuit anys, on vaig acabar fent quatre de vuit. Aquest any ha estat
molt diferent personalment. Ja ets tot un sots-16 i és un altre ambient. Tan sots-16
com sots-18 (i també els sots-8) jugaven al Local de la Federació Catalana d'Escacs, a
Sant Andreu, a la Finca de Fabra i Coats. No és el mateix que jugar al Casinet, el Casinet és històric, si més no ho és Cotxeres, que també hi disputàvem alguna partida. Ja
l'any passat més de la meitat del torneig es va celebrar a l'Escola Joan Pelegrí, just al
costat del Casinet, i no era el mateix. Els anys passen. Tot i aquest emotiu moment,
elogio la Seu de la Federació, vam jugar amb espai, tranquils, (de tant en tant se n'anava la llum, però farem la vista gorda) i era un bon lloc (també personalment em
quedava més a prop).
El torneig ha transcorregut sense gaires incidències, el que comentava abans de les
apagades en dues de les rondes, però res més. Ara faré un breu escrit sobre cadascuna de les categories i un breu resum de totes elles. Començarem amb els més petits
que vam acabar ahir, dissabte.
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Sots-8
Jugaven dues rondes diàries. Van començar més tard degut a això, però han acabat la
mateixa setmana que els grans.
El nostre jove peó i prometedor jugador Nicolás Jiménez ha quedat sots-campió de
Barcelona per darrera de l'1 del ranking Arnau Castillo, del Vila Olímpica. El Nico ha jugat un torneig molt bo i ha demostrat un joc realment bo i molt correcte. Finalment però, el jugador del Vila Olímpica l'ha superat al final de la classificació. Jan Travesset, del
Sant Andreu, ha completat al podi.
Destaquem a altres jugadors del Club que han fet un bon torneig, Ramón Martínez, per
exemple, germà del Carlos Martínez, jugador sots-14 i tercer classificat en la mateixa
categoria (parlarem d'ell en breu) ha acabat fent 5 punts i ha estat lluitant tot el campionat per les primeres places. També ha demostrat molt bon joc. Els mateixos punts que
el Ramón els han fet els jugadors Bernat Pou i Martí Reyes, que en breu es donaran a
conèixer en aquesta categoria.
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Sots-10
Aquí ha guanyat indiscutiblement el vigent campió d'Espanya sots-8 i número u del
rànking inicial, el jugador del Tres Peons Llibert Céspedes, amb uns immaculats set i
mig de vuit. Tan sols va entaular una partida, contra el tercer del ranking i segon
classificat a la general el jugador d'EDAMI Sergi Riu. Tercer classificat de Barcelona ha
quedat Eduard Cano, de l'Ateneu Colón, empatat a punts amb la quarta classificada
Natasha de Blois del nostre club Peona i Peó. Tanmateix ha quedat primera femenina
seguida de ben aprop per Laura Povill, que ha fet també un notable torneig
aconseguint sis punts i fent tota una senyora partida contra Llibert Céspedes. També
amb sis punts trobem a Jan Insa, que també ha fet un torneig destacable. Sis punts
també per el sots-campió sots-8 Nicolás Jiménez i per a Andy Turner. Amb cinc punts
tenim a Adrià Sarri.
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Sots-12
Andrea Jausàs d'EDAMI tampoc ha donat masses opcions als seus perseguidors a la
categoria sots-12 després de vèncer i proclamar-se campiona absoluta de Barcelona
fent set punts i mig de vuit. Amb set punts i a la segona posició trobem a Albert Castillo, del Vila Olímpica, que va cedir només un punt davant la vigent campiona. I en
tercera posició i millor desempat que Pol Brunet trobem al nostre jugador Jordi Lladós,
que va fer un gran torneig i s'ha merescut quedar entre els tres primers del campionat.
Va perdre amb Xavier Marzo i va entaular amb l'u del ranking Héctor Sama. També
destaquem la setena posició del Daniel Codina, amb sis punts, va fer un torneig molt
correcte jugant i plantant cara a rivals durs. Del Club destaquem amb cinc punts a Eloi
Aballnet, Miquel Juan, Èric del Estal i Adrià Camps, que han jugat notablement.
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Sots-14
Xavi Martínez, del Tres Peons, s'ha proclamat campió de Barcelona sots-14 amb uns
immaculats set punts i mig sobre vuit entaulant només una partida contra el jugador
de Peona i Peó i tercer classificat de Barcelona Carlos Martínez. Segon classificat ha
estat Manuel Pulido de La Colmena. De Peona i Peó trobem, amb sis punts també
com Carlos Martínez, Jaume Lladós, que ha fet un torneig espectacular demostrant
el seu bon joc. Amb cinc punts i mig trobem a Daniela Velasco, primera classificada
femenina, i Joana Llum Cardó, òbviament segona classificada. Amb cinc punts tenim Adrià Pérez,Xavier Povill i Albert Pita. En aquesta categoria trobem a nombrosos
jugadors de Peona i Peó i tots ells han fet una gran feina. L'enhorabona!
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Sots-16
En aquesta categoria ha estat, degut a que hi ha menys jugadors que en d'altres, una
classificació molt ajustada i igualada amb molta emoció ben bé fins al final. Jo mateix a
la vuitena ronda tenia encara opcions de quedar entre els tres primers si guanyava a
Rocco Ballester i es produïen una sèrie de resultats. Finalment no va ser així.
Primera posició per al primer del ranking Martín Forsberg del Foment Martinenc, amb
sis punts i mig i un molt bon torneig. Segona posició per Oriol Porta de l'Ateneu Colon
que a la darrera ronda firmava taules després d'una disputada i trepidant partida
contra Ferran Cervelló, de Peona i Peó, tercer classificat del torneig. Del club
destaquem a Jesús Ligero amb cinc punts i mig. Va guanyar a la darrera ronda a una de
les revelacions del campionat i el jugador amb millor desempat del torneig el jugador
de La Colema Carlos Hernández. Marc Torrents, amb cinc punts, després de que a
l'última ronda firmés taules molt ràpid amb l'actual campió Martín Forsberg. Amb
quatre i mig estic jo, que després de perdre a la darrera ronda vaig baixar fins la
dotzena plaça. Molt satisfet però amb el torneig i el joc desplegat. Amb quatre punts
trobem una bona remuntada que ha dut a terme Pablo Ji.
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Sots-18
I, ja per acabar, els més grans de l'Escolar, els sots-18 van acabar també amb un final
emocionant. Sens dubte que el Sant Andreu ha tingut jugador rellevants en el torneig. Els dos primers classificats són Oriol Delisau i Ferran González respectivament,
amb sis punts cadascun. Amb tres punts també i en tercera posició trobem a l'u del
ranking Carlos Rojano. De Peona i Peó tan sols contàvem amb la presència de Jaime
Arroyo, que ha jugat unes partides sòlides i ha acabat amb quatre punts i mig en desena posició. Elisa Martínez era una altre dels representants de Peona i Peó, però tan
sols va disputar la primera ronda contra Carlos Rojano, partida que va perdre.

El joc desplegat pels jugadors del Club ha estat molt bo i veure que tants jugadors del
Club han quedat en posicions capdavanteres és molt afalagador per Peona i Peó. Ara
hi ha una setmana de descans, però dintre de dues setmanes comença el Campionat
de Barcelona per equips, on Peona i Peó presentarà equips i haurà de combatre davant equips durs. Ja veurem com va el torneig i farem el dia a dia del torneig.
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L’Escola

Des de la seva fundació, el club té
integrada una escola d’escacs per
a tots els seus socis.
Avui coneixerem els professors
que donen les classes aquest any,
com donen les classes i quins
alumnes tenen.

Jaime Alexander Cuartas
El Gran Mestre Alexander Cuartas fa classe als alumnes de
nivell més avançat del club.
Fa tres grups adults nocturns de 20.00 a 22.00 dilluns, dimecres i dijous. Un altre d’adults la tarda de dilluns.
Pels nens d’alt nivell fa classes dimarts a la tarda un grup i
dimecres dos més.
I, per als més petits, sots-8 i sots-10 de nivell més avançat les
tardes de dijous.
La seva manera d’entrenar es basa en treure el millor d’un mateix, fent-li veure les
seves virtuts en el joc i fent-li oblidar els dubtes i pors. Ha demostrat que per millorar
en els escacs el primer que un ha de plantejar-se és un objectiu, i estar totalment
convençut que el pot assolir.
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Pep Melendres

Per a nens i nenes que acaben de començar és el professor
ideal. No només explica les normes bàsiques, sinó la base per
a desenvolupar un bon joc, un joc correcte que permeti els
més novells començar a competir.
Els seus grups són els dilluns, els dimecres i els dijous, i on hi
tenim nens i nenes de totes les edats, i pares i mares que
s’engresquen veient jugar els seus fills.

Albert López
Un excel·lent entrenador també per aquells que comencen a
jugar i competir.
Els dimarts té un grup de benjamins i alevins de 18.00 a 20.00,
i els dijous entrena un grup de dones que van començar pel
més bàsic i ara ja en tenim alguna competint.
Molts dissabtes al matí analitza les partides dels nens i nenes que han competit el
divendres. És un bon dia per repassar la partida del campionat escolar i veure on
ens hem equivocat.
Ara comença el campionat escolar per equips, és un bon moment per passar-se el
dissabte i mirar si podíem haver fet jugades millors.
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Frederic Corrigüelas
Un altre bon entrenador per nens i nenes de nivell inicial-mitjà.
Intenta seguir la metodologia del Cuartas quant a treure el
millor dels nens fent-los apagar les seves pors i dubtes.
Amant de l’atac i la tàctica, tots els seus alumnes busquen
entregar alguna cosa a les partides. També amant de les taules,
la seva classe preferida (“com fer taules”) la fa una vegada l’any
per evitar que els seus alumnes n’abusin massa, com fa ell...

Miquel Fernández-Díaz
Pels alumnes de nivell mitjà tenim a Miquel-Fernández Díaz,
forjador de grans talents. Un cop els ha curtit bé, passen amb
el Cuartas.
La tàctica també és el fort d’aquest entrenador, tot i que
s’adapta a cada alumne, i fa jugar més posicionalment a
aquells que veu que se’ls dóna millor.

Pere Duran
La pedrera de Peona i Peó és molt extensa, i Pere Duran
s’encarrega d’un grup els dijous de 17.00 a 19.00. Un gran
professor de conceptes bàsics, amb molts anys d’experiència
com a monitor d’escacs tant a Peona i Peó com a escoles.
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Roger Cervelló
El nombre d’alumnes ha pujat tant aquests darrers dos anys
que féiem curt de professors. Per sort, hem descobert aquest
jove monitor, Roger Cervelló, tàctic com ningú, sap obrir la
ment dels nens perquè treguin el màxim rendiment a les seves
peces.
Fa un grup els dimarts de 18.00 a 20.00 amb futures promeses
alevines.

Ana Matnadze
L’analista per excel·lència. Ana Matnadze té un grup
especialitzat en l’anàlisi de partides i perfeccionament
obertures. Es fa els dimarts de 18.00 a 20.00, i de
moment té com a alumnes en Frederic, la Llum i l’Enric
Masferrer. Tots tres analitzen cada dimarts partides que
han jugat recentment i perfeccionen les obertures
jugades. La idea és muntar un altre grup com aquest, així
que si hi esteu interessats poseu-vos en contacte amb
nosaltres a través del correu electrònic del club
(escacs@peonaipeo.com) i muntarem un altre grup el
dia que us vagi bé.
A l’Ana li agrada treballar amb llibreta i que s’anoti tot el que explica. No importa
si es va més a poc a poc, el que compta és que es retinguin els coneixements que
ella transmet.
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Entrevista a Frederic Corrigüelas

Víctor Collell

El nostre jove jugador Víctor Collell porta un blog de Peona i Peó que molts ja deveu
conèixer. L’adreça és www.peonaipeo.blogspot.com. Ha anat fent durant diversos
mesos entrevistes a diversa gent del club, i encara en continua fent. Avui publicarem
la que va fer aquest estiu al Frederic a la Pobla de Lillet.
1.-Frederic, ¿quan vas començar a jugar als escacs?
A mi sempre m’han agradat molt els jocs de taula, m’han encantat. Un dia volia jugar amb el meu pare a algun i vam anar
mirant jocs que hi havia guardats per casa i vam trobar els escacs. Li vaig preguntar al meu pare què era allò. Em va dir que
era un joc per dos. Em va ensenyar a jugar i així ens vam posar
a jugar. Va ser quan era petit, uns set o vuit anys

2.-¿Com et vas introduir al món dels escacs?
Com que el joc dels escacs em va agradar molt i feia moltes partides amb el meu pare,
tot i que també amb el meu avi que també li agradava, i a més, amb els amics de la
classe quedàvem per jugar a jocs (Monopoli...) i de vegades també jugàvem a escacs.
Els amics i jo vam assabentar-nos que es feia una extraescolar d’escacs i vam decidir
apuntar-nos. Els primers anys simplement jugàvem allà, però un any, el professor de
l’extraescolar em va proposar anar al Campionat de Barcelona on vaig fer un bon paper i el Pep va proposar-me d’anar a Peona i Peó l’any següent
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3.- Explica’ns una mica la teva trajectòria com a escaquista.
Els campionats escolars sempre he fet bon paper. Recordo que com a cadet vaig quedar tercer de Barcelona. Com a juvenil ja no he pogut fer tant bons resultats degut al
gran nivell però moltes vegades vaig aconseguir classificar-me pel campionat de Catalunya sub-20. Els campionats de Catalunya sempre he fet més o menys la meitat
dels punts. El meu millor any va ser als 20 anys, quan vaig acomiadar la categoria juvenil aconseguint quedar tretzè de Catalunya. Els meus campionats d’Espanya s’ha
notat que jo era bastant novell. El meu debut, quan era jugador sots-16, va acabar
amb una trista última posició (riu). El meu segon any, quan ja m’havia format un any
amb Peona i Peó, i veia que havia adquirit una força molt més gran, vaig millorar la
meva posició quedant avant penúltim (riu molt més). Com ha sub-18, volent demostrar els meus progressos al meu club vaig quedar desè per la cua, i el meu últim any
com a sub-18, no recordo com vaig quedar, però vaig fer tres i mig de vuit, per la
mitja taula. A partir d’aquí he anat fent oberts. Uns m’han anat millor, altres pitjor, i
mica en mica he anat pujant ELO fins al 2100 actual.

4.- ¿Què és el que més t’agrada de jugar a escacs?
El que més m’agrada és que tan el meu rival com jo, construïm, creem una partida.
És a dir, partint des de la posició inicial, a partir de les nostre decisions, construïm
cada ronda una partida totalment diferent. Aquest crear del no-res una partida i que
cada cop sigui diferent és el que m’agrada més.

5.-¿Tens alguna partida en ment que pensis que sigui la millor que has jugat mai?
Sí, hi ha diverses partides que considero que les vaig jugar a un nivell molt alt. Però
n’hi ha una en particular que considero que és la millor que he jugat mai. L’he fet
aquest any 2012 en el Per Equips de Catalunya.
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6.- Quan va ser que vas començar a donar classes al club?
Va ser a finals del 2006, just quan vaig acabar la universitat. Com que durant els anys
universitaris vaig tenir molt poc temps per passar pel club vaig pensar que era un
bon moment per enganxar-me. El que va passar és que en aquell moment no hi
havia un grup de professors clar, i el Pep, un dia que hi havia molts nens i no podia
estar per tots, em va donar un grup perquè els hi donés classe. Li va agradar com les
donava i va voler que fes classes més dies. A partir d’aquí he anat fent cada any
diversos grups de nens i nenes.

7.- Qui recordes que va ser el teu mestre i et va ajudar més?
Marc Narciso. Sense cap dubte. És el millor entrenador que he tingut. Va ensenyarme des de que jo no en tenia ni idea, i va aconseguir a base d’anys d’entrenament
que em convertís en un 2000 català bastant competent. Quan va deixar el club vaig
notar molt la seva absència i vaig tornar a ser un 1900 durant alguns anys.

8.- Ara per ara, ¿quin és el teu objectiu a nivell escaquístic?
En quant a èxits individuals m’agradaria arribar a ser Mestre Català, però com a joc
és que em continuï agradant i continuï gaudint jugant-ne, independentment dels
resultats que tingui.
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9.- Per tu, quin creus que ha estat el major èxit a nivell escaquístic fins el moment?
A nivell individual el meu major èxit ha estat superar els 2100 d’ELO català i vaig
aconseguir fa uns anys superar els 2000 FIDE. A nivell de Per Equips el major èxit va
ser guanyar el Campionat de Catalunya per equips a la final contra Escola d’Escacs.
Deuria ser la temporada 2008.
10.- Ja per acabar, ¿ens sabries descriure el teu estil de joc?
El meu estil de joc es basa en col·locar les peces el més actives possible i enfocar, si
és possible, un atac contra el rei adversari. Si no m’és possible, l’activitat de peces
m’hauria de donar alguna avantatja, alguna debilitat per part del rival, i teòricament
m’hauria de donar una posició avantatjosa. No m’importa si sacrifico un peó per
aconseguir aquesta activitat, però amb la practica he acabat entenent que l’activitat
compensa de sobres un peó.
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El consell del Mestre

Frederic Corrigüelas

SEGUIU ELS CONSELLS...

Cada mes exposo un nou consell basant-me en experiències pròpies per no tornar a
repetir una altra vegada els mateixos errors. Tanmateix, hi ha gent que per alguna
raó no els segueix i les conseqüències a les seves partides són catastròfiques.
Avui veurem alguns exemples on el jugador no compleix consells que he donat en
sessions anteriors i ha acabat la partida amb mal regust de boca.

Quin atac! Les negres han entregat la
torre per destruir la protecció de l’enroc
blanc. Les blanques haurien d'haver
continuat així:
22.¢xg2 ¤e3+ 23.¢g3 23.¢g1 £d5
24.f3 £xf3 25.¦xe3 £h1+ 26.¢f2 £g2+
27.¢e1 £g1+ 28.¢e2
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Això donava taules, però les blanques van pensar que podien guanyar la partida perquè tenen torre de més, i van voler seguir un consell donat en aquesta revista, el
“tacte amb el rei”. Per desgràcia, no van seguir un dels consells que vaig donar quan
vulguessin fer tacte amb el rei, que era tenir una ruta d’escapament.

Per això, les blanques van jugar
d’aquesta manera:
22.¢xg2 ¤e3+ 23.¢g3??

I van rebre la lliçó que mereixien, per
portar el rei a passejar pel
tauler
sense una ruta d’escapament on refugiar-se.

Després d’aquesta seqüència de
jugades es va arribar a la posició de
mat del diagrama.

23...f4+ 24.¢xf4 ¤g2+ 25.¢g4 h5+
26.¢xh5 ¥f3+ 0–1
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Les blanques no van seguir el meu consell. Vaig dir clarament que hi havia 3 factors
per fer "tacte amb el rei". Material prou valuós, una torre, val; una ruta d'escapament, ja es veu que no; i un càlcul molt precís, el negre tenia moltes maneres de fer
mat, així que no sé exactament què van calcular...

Però això no és res, anem a veure un altre cas on no es van seguir els meus consells.
Recordeu el primer que vaig fer? "Valoreu les vostres peces". Doncs en aquesta posició, el negre no les va valorar massa:

Les negres tenen peça de més, però estan
rebent un atac per part de les blanques.
Per això decideixen canviar dames. Error, ja
que després del canvi, el blanc amenaça g6
i, sobretot, c6, i si van perdent peons, se'ls
complicarà molt el final. Tenien una continuació molt contundent:
31...£xe3!

Comença a destrossar el centre blanc i prepara l'entrada a 7a per la torre negra. Una
jugada que decidia ja la partida.
Per què no ho va fer, el negre? Perquè no
va seguir el meu consell: "Valoreu les vostres peces". Va veure fantasmes valorant
les del rival:
32.hxg6 ¦d2 33.£g4 ¦xb2+ 34.¢a1
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I el blanc amenaça mat. El rei blanc s'ha refugiat i ara, com que la 1a fila ha quedat
dèbil, el blanc farà mat... Això és el que va pensar...

Valora les teves peces, home!!
Que només ataquen les del blanc?
Les vostres peces també ataquen!!
¦xa2+

Una entrega de torre que provoca
un mat inevitable.
35.¢xa2 (si 35.¢b1 ¤xc3++) £d2+

I a qualsevol retirada de rei: £b1++
!

Tendim a tenir por de les peces del contrari perquè és un jugador amb molt ELO o
perquè ha guanyat campionats importants. Com que nosaltres som jugadors normalets, les nostres peces tenen menys força que la dels rivals... DONCS NO!! Les nostres
peces també juguen, no vull que ningú torni a infravalorar les seves pròpies peces.

Bé, normalment es diu el pecat, no el pecador, però l'autor d'aquestes dues partides
que no ha seguir els meus consells del mestre sóc jo... Si ni jo mateix em faig cas, segur que molts de vosaltres tampoc, per això he trobat urgent rememorar consells
antics, perquè sovint ens oblidem del que hem après. Repasseu butlletins anteriors i
no oblideu els consells que us he donat. Jo també els repassaré, no vull tornar a fer
un article desobeint-me a mi mateix...

Fins la propera, amics!!
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Checkmate / 20 €

Coronació / 20 €

Rei Ofegat / 20 €

Fischer / 20 €

Diagrama / 20 €
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Beatles / 20 €

Capablanca / 20 €

e4! / 20 €

Kaypi
Si vols una samarreta
Escriu-nos a xmat64@gmail.com
I te la fem!!
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El Racó del Final
Adrià de Blois

FINAL DE TORRE CONTRA PEÓ

Posició 1: Inici
La primera posició sembla senzilla. Si juguen
les negres fan taules (necessiten 5 jugades
per a coronar) però si juguen les blanques
guanyen: (necessiten 5 jugades per aturar la
coronació). Ara bé, no tots els camins porten al blanc a la victòria...
1.¢g5
Si 1.¦c8?? Sembla el mateix.. però, el ordre

de les jugades SI altera el resultat.. perquè
permet al negre fer una maniobra de Protecció que veurem mes endavant amb més
profunditat 1...¢c3 2.¢g5 ¢d3 3.¢f4 c3
4.¦d8+ ¢e2! (si 4...¢c2?? 5.¢e3! ara el rei
pot ajudar a la torre a guanyar el peó 5...¢
b2 6.¢d3 c2 7.¦b8+ ¢c1 8.¦c8+-) 5.¦c8 ¢d2
6.¢f3 c2 7.¦d8+ ¢e1 8.¦c8 ¢d2=]
1...c3 2.¢f4 c2 3.¦c8 ¢b3 4.¢e3 ¢b2
5.¢d2+-
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Posició 2: tallem el pas
Tallem al Rei: és una posició molt senzilla
però fonamental, que cal saber. Si ens
decidim per atacar amb la torre el peó o
intentem acostar el rei.. el negre farà taules.
1.¦g5!!
Si 1.¦c8?? 1...¢d5 2.¢g7 ¢d4 3.¢f6 c3 4.¢
f5 ¢d3 5.¢f4 c2 6.¢f3 ¢d2 7.¦d8+ ¢e1
8.¦c8 ¢d2=

1...c3
Si 1...¢c6 fer jugades d'espera no serveix

per res. el rei blanc arriba fins al peó i ajuda
a la seva torre a menjar-lo. 2.¢g7 ¢d6 3.¢f6
¢c6 4.¢e6 ¢b6 5.¢d5 ¢b5 6.¢d4+ ¢b4
7.¦c5+2.¦g3! c2 3.¦c3+-

És important tenir en compte que aquest
sistema per aïllar el rei nomes serveix si el
rei està a la seva tercera fila. Més endavant,
no hi ha suficient espai per a que la torre
lluiti sola contra el peó.
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(3) Posició 3: Oposició de reis

1.¦h4+ ¢c3 2.¢c5 b3 3.¦h3+
¢c2 4.¢c4 b2 5.¦h2+ ¢c1
6.¢c3

les blanques podem pensar per
un moment que estan guanyant..
però...
6...b1¤+!!

7.¢d3 ¤a3 8.¢c3 ¤b1+ 9.¢b3
¤d2+ 10.¢c3 ¤b1+ 11.¢d3 ¤a3
12.¦a2 ¤b1! El cavall ha de

romandre a prop del rei:
Si 12...¤b5??
14.¦c6++-

13.¦a6!

¤c7

13.¦c2+ ¢d1 14.¦g2 ¢c1=

Amb aquesta posició podem
aprendre que la oposició de reis
per darrera no permet guanyar
(sempre que coneixem aquesta
conversió a un final Torre contra
Cavall). Com en tot, hi ha una
excepció. Si el peó es de torre i
coronem cavall a la columna de
la torre. El cavall es perd.
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Posició 4: la volta
A la posició 3 hem vist com fer taules amb
una posició on el rei fort empenta des de
darrera, gràcies a la possibilitat de coronar
cavall.
Ara veurem que si el peó no ha creuat la
meitat del tauler hi ha un mecanisme guanyador: la volta.
1.¦h5+ ¢d4 2.¢c6 c4 3.¢b5 c3 4.¢b4 c2
5.¦c5 ¢d3 6.¢b3+-

Posició 5: el peó de torre 1
Hem dit que el peó de torre no permet fer
taules mitjançant el sistema de coronació
de cavall. aquí podem veure el que li passa
al pobre cavall.
1.¦h4+ ¢b3 2.¢b5 a3 3.¦h3+ ¢b2 4.¢b4
a2 5.¦h2+ ¢b1 6.¢b3 a1¤+ 7.¢c3+-
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(6) Posició 6: el peó de torre 2

Malgrat el comentari de la posició anterior, amb peó de torre hi ha una possibilitat
de fer taules mitjançant el recurs de l'ofegat.
1...¢b2!
Si 1...a2?? 2.¦b8+ ¢a3 3.¢c2! a1¤+ 4.¢
c3 ¢a2 5.¦b7+2.¦b8+ ¢c1!

Si

2...¢a1??
3.¢c3! a2
4.¦d8 ¢b1
5.¦d1#;

Si

2...¢a2??
3.¢c2 ¢a1
4.¦d8 ¢a2 (Si 4...a2 5.¦d1#)
5.¦a8! ¢a1
6.¦xa3#]
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3.¦a8 ¢b2
4.¢d2 a2
5.¦b8+ ¢a1!=

Posició 7: el peó de torre 3
Finalment anem a veure un final on apliquem
tot el que hem vist a les posiciones anteriors:
1...¢c5!!

El negre ha de pensar des de la primera jugada
en impedir al màxim l'aproximació del rei contrari.
Si 1...a5?? 2.¦h5!+- segons posició 2: tall al rei.;
Si 1...¢b5?? 2.¢f7! a5 3.¢e6 ¢b4 (3...a4?
4.¢d5 a3 5.¦b8+ ¢a4 6.¢c4 ¢a5 7.¢b3+-)
4.¢d5 a4 5.¢d4 ¢b3 6.¢d3 a3 7.¦b8++- com ja

hem vist a la posició 6
2.¢f7 a5 3.¢e6 a4 4.¢e5 a3 5.¦a8 ¢b4 6.¢d4 ¢b3 7.¢d3 ¢b2! aconseguint taules

com a la posició 6.
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La proposta d’en Jofre
Jofre Custodio

Després d’explicar les propostes de les 2 primeres rondes,
ara explicaré els equips que jo faria de la 3a a la 6a ronda.
En el món de l’esport, hi ha ratxes positives i negatives i els
escacs no són una excepció. Alguns equips estan passant
èpoques brillants i altres complicades. En breu explicaré la
situació de cada equip.
Peona i Peó A
Ronda 3

Ronda 4

El primer equip de Peona i Peó ha pujat una
posició a la classificació del grup després de
guanyar el Catalònia. També s’ha beneficiat
gràcies els errors de la compètencia, com per
exemple, el Catalunya, el 3r classificat que va
empatar contra el Sant Martí de Miquel
Fernandez-Diaz i Eric Sánchez. Ara es trobarà
amb el líder d’aquest grup el Tres Peons de
Filemón Cruz, el seu fill Jonathan, Jaume Gallart i Dani Leiro. Crec que guanyarà la lliga en
aquest grup. Per això l’equip més potent que
faria és:

A la tercera ronda Peona i Peó va estar a punt
de sorprendre al Tres Peons de Filemón Cruz
(5,5 a 4,5). Malgrat la derrota, el nostre
primer equip està en 5a posició, i no està
disposat a tirar la tovallola. En aquesta ronda
s’enfrontarà amb el Terrassa, un equip que
amb la marxa de la seva antiga estrella, el GM
peruà Miguel Muñoz l’equip no és com abans.
Però malgrat això té un equip per tornar a la
categoria d’or. Si els nostres herois fracassen
contra el Terrassa, ja es poden acomiadar
pràcticament de Divisió d’Honor.
La nostra mala noticia és que la jugadora francesa Laura Boulan no estarà a la convocatòria.
1. Ana Matnadze
2. Marc Capellades
3. Francesc Serra
4. José Anibal
5. Albert Ezquerro
6. Ferran Cervelló
7. Guillem Subirachs
8. Juan David
9. Marc Lopez
10. Frederic Corriguelas

1. Ana Matnadze
2. Marc Capellades
3. Jose Aníbal Gonzales
4. Albert Ezquerro
5. Ferran Cervelló
6. Guillem Subirachs
7. Juan David Lopez
8. Marc Lopez
9. Frederic Corrigüelas
10. Laura Boulan
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Ronda 5

Ronda 6

Està clar que Peona i Peó pot sorprendre
a equips que provenen de Divisió
d’Honor, l’anterior ronda va guanyar per
la mínima al primer equip de Terrassa,
amb victòries de Jose Anibal, Ferran
Cervelló, Guillem Subirachs i Juan David
Lopez; taules dels 3 primers taulers, Ana
Matnadze, Marc Capellades i Francesc
Serra i derrotes d’Albert Ezquerro, Marc
Lopez i Frederic Corriguelas.

Després del bon matx realitzat contra
l’equip de Gran Penya, el Peona i Peó
s’enfrontarà el Sant Martí de Miquel
Fernández-Díaz i Eric Sánchez, que va
empatar l’any passat. Aquest any els
nostres herois no desaprofitaran la
oportunitat de guanyar al Sant Martí i a
més a més tenen recursos per derrotar a
aquest equip:

Ara s’haurà d’enfrontar el Gran Penya, el
rival més dèbil de la lliga, que tot i això,
ha donat la cara a grans candidats a pujar
a Divisió d’Honor. Fins i tot podríem
completar al podi, depèn del que faci el
Catalunya.
L’equip que faria seria:
1. Ana Matnadze
2. Marc Capellades
3. Adrià del Valle
4. Jose Anibal
5. Albert Ezquerro
6. Ferran Cervelló
7. Guillem Subirachs
8. Juan David
9. Marc Lopez
10. Laura Boulan
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1. Ana Matnadze
2. Marc Capellades
3. Francesc Serra
4. Jose Anibal
5. Albert Ezquerro
6. Ferran Cervelló
7. Guillem Subirachs
8. Marc Lopez
9. Frederic Corrigüelas
10. Laura Boulan
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Peona i Peó B
Ronda 3

Ronda 4

El B, després de perdre contra el Sant
Feliu cau de la primera a la sisena
posició, no havia vist una davallada tant
gran, però no està disposat a tirar la
tovallola contra el Sant Cugat de
l’exjugador del Barcelona UGA Jordi de
la Plaza:

Sembla que l’equip B no se’n surt de la
maledicció de l’any passat, però malgrat
les dues derrotes consecutives, té
possibilitats d’aconseguir el seu objectiu
que és estar entre els dos primers
classificats. Aquesta setmana li tocarà el
Foment B de Martin Fosberg que està
completa el podi del 3r grup de Segona
Divisió.

1. Roger Cervelló
2. Oscar Garcia
3. Carles Moya
4. Jordi Poblet
5. Adrià de Blois
6. Dani Garcia
7. Pau Jover
8. Enric Masferrer
9. Carla Marín
10. Albert López

1. Roger Cervelló
2. Oscar Garcia
3. Carles Moya
4. Jordi Poblet
5. Adrià de Blois
6. Dani Garcia
7. Pau Jover
9. Enric Masferrer
10. Albert López
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Ronda 6

Segona victòria del B, l’equip ha fet el
que havia de fer, però malgrat tot el
Foment B té millor desempat que nosaltres. I per tant l’equip de l’Hermanisimo,
haurà de buscar la victòria contra
l’Ateneu Colon dels germans Oriol i
Guillem Porta.

El següent rival del B, és un dels càncers
que té Peona i Peó, es tracta ni més ni
menys que el Jake, en aquest final de la
segona part del campionat. Un equip
que ens han trencat alguns somnis. Però
aquesta vegada els membres del filial
trobaran els medicaments necessaris
per derrotar l’equip hospitalenc.

L’equip estel·lar que jo faria seria:
1. Frederic Corrigüelas
2. Roger Cervelló
3. Oscar Garcia
4. Carles Moya
5. Jordi Poblet
6. Adrià de Blois
7. Dani Garcia
8. Pau Jover
9. Enric Masferrer
10. Carla Marín

1. Roger Cervelló
2. Oscar Garcia
3. Carles Moya
4. Jordi Poblet
5. Adrià de Blois
6. Dani Garcia
7. Pau Jover
8. Enric Masferrer
9. Albert Lopez
10. Gabriel Beaskoa
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Peona i Peó C
Ronda 3

Ronda 4

El primer grup de Primera Provincial està més igualada que mai, els quatre primers classificats están empatats amb 2
punts i Peona i Peó és un dels equips
que forma aquest grup (en 2a posició), li
toca el Sant Josep de Badalona C, que
està 7è a la general. Per això proposo el
següent:

Després d’una patacada horrible contra
el Sant Josep C (4,5-5,5), el C no tirarà la
tovallola per pujar a Preferent, per 2
raons: La primera perquè té possibilitats
per aconseguir el liderat del grup i
segona perquè tocarà contra el Círcol
Catòlic de Tiburón Serentill, l’equip
Badaloní està en zona de descens. L’equip que jo faria:

1. Marc Torrents
2. Jaume Gotes
3. Xavier Povill
4. Ramon Povill
5. Gabriel Beaskoa
6. Jesús Ligero
7. Joan Rius
8. Jose Fernández

1. Marc Torrents
2. Carla Marín
3. Jaume Gotes
4. Xavier Povill
5. Ramon Povill
6. Enric Garcia
7. Jesús Ligero
8. Joan Rius
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Ronda 6

El següent rival del Peona i Peó C és el
Tres Peons D del President dels Tres
Peons, Josep Maria Gali. Un equip que
està a la part mitja de la classificació.

El C, està en segona posició a un punt de
l’Ateneu Colon B, juga contra el tercer
classificat, el Cerdanyola Mataró a casa
d’ells, un rival realment molt perillós.

L’equip que faria seria:

Per això proposo un equip gal·làctic:

1. Marc Torrents
2. Albert Lopez
3. Jaume Gotes
4. Xavier Povill
5. Ramon Povill
6. Gabriel Beaskoa
7. Jesus Ligero
8. Jose Fernández

1. Marc Torrents
2. Carla Marín
3. Jaume Gotes
4. Xavier Povill
5. Ramon Povill
6. Jesús Ligero
7. Joan Rius
8. Jose Fernández
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Peona i Peó D
Ronda 3

Ronda 4

El D acaba la primera part de la lliga
catalana, jugant contra el líder del seu
grup, el Barcelonès Sud, un equip que a
part de tenir 3 Mestres Catalans té també a Enric Barba exjugador del Castellar, Cristian Corrales, exjugador del
Montmeló i Xavi Villa, exjugador del
nostre club, aquest home, a part d’aibar 60 minuts tard de manera clavada,
va protagonitzar un dels traspassos més
dolorosos de la historia de Peona i Peó.
Per això proposo un càstig fort a Xavi
Villa amb el següent equip:

Després del bany que ha provocat el
Barcelonès Sud (6 a 2), ara el D ha de
recuperar les esperances i forces per 2
coses: Perquè l’equip, almenys està
salvat, i en segon lloc, a partir d’ara
aprofitarà jugadors amb poca experiència.

1. Enric Garcia
2. Carlos Martinez
3. Daniela Velasco
4. Lluc Sagristà
5. Aina Delgado
6. Albert Pita
7. Jordi Lladós
8. Jaume Lladós

1. Carlos Martinez
2. Albert Punti
3. Daniela Velasco
4. Jose Fernandez
5. Jaime Arroyo
6. Oriol Paluzie
7. Ester Mañosas
8. Laura Capellades
També podria posar jugadors de 1700 o
1800 amb poca experiència.
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Ronda 6

L’Olesa B de Laura Martin serà el següent El D, està matemàticament salvat, ara els
rival del D. L’Olesa B crec que serà un seus jugadors jugaran amb molta menys
dels 2 equips que baixarà a Segona pressió que a l’inici del Campionat
Provincial
1. Carlos Martinez
L’equip que faria seria:
2. Albert Punti
3. Daniela Velasco
1. Enric Garcia
4. Jose Fernández
2. Carlos Martinez
5. Oriol Paluzie
3. Daniela Velasco
6. Joan Campderròs
4. Jaime Arroyo
7. Ester Mañosas
5. Oriol Paluzie
8. Laura Capellades
6. Joan Campderròs
7. Ester Mañosas
8. Laura Capellades
Però no descarto utilitzar la cantera
perquè adquireixin coneixements i experiència.
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Peona i Peó E
Ronda 3

Ronda 4

L’E, té la mateixa situació que el D, juga
contra el líder del grup, en aquest cas es
tracta del Vila Olímpica dels Ventura.
Per això proposo un E molt diferent respecte a les rondes anteriors:

Al final no ha pogut ser. Donar una
sorpresa al Vila Olímpica és pràcticament impossible. Ara l’E té l’objectiu per
salvar-se. El Barcelona UGA D, de Ivan
Cano i Miki Molina, estan a la mateixa
situació que l’E, i a més a més serà el
nostre rival. Ja que l’E ha posat a alguns
jugadors que no han estat a l’alçada. Almenys podria proposar el següent equip
però tancant amb un 18XX:

1. La gran “Llagosta”
2. Victor Collell
3. Llum “Llagosteta”
4. Adrià Pérez
5. Joan Regidor
6. Mario Suárez
7. Pablo Ji
8. Jofre Custodio

1. Lluc Sagristà
2. Aina Delgado
3. Jaime Arroyo
4. Cardó
5. “Llagosteta”
6. Adrià Pérez
7. Joan Regidor
8. Mario
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Ronda 6

Ja era hora. Per fi una victoria més que
merescuda per l’E, això és el que volia
desde l’inici del Campionat. Primer
assegurar-se la permanència i després a
lluitar per estar a Preferent. Però
proposo un equip millor respecte l’antl’anterior ronda. Ara l’Hortenc, el líder
del grup.

L’E, va de mal a pitjor, està a la cua del
grup, està en una crisi gravíssima, i per
tant s’ha de posar les piles per salvar-se, i
més si juga contra la Lira B que està lluitant contra l’Hortenc per pujar a Preferent:

1. Lluc Sagristà
2. Aina Delgado
3. Cardó
4. Jordi Lladós
5. Llum
6. Adrià Pérez
7. Jaume Lladós
8. Joan Regidor

L’equip que faria seria:
1. Lluc Sagristà
2. Aina Delgado
3. Cardó
4. Jordi Lladós
5. Llum
6. Adrià Pérez
7. Jaume Lladós
8. Joan Regidor
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Peona i Peó F
Ronda 3

Ronda 5

En aquesta ronda , l’F descansa, però en
aquesta ronda la competència han
posat el llistó molt alt i l’F està en 8a
posició i aquest equip està tocannt a la
zona descens.

Després d’aconseguir la primera victoria
treballada i merescuda, li toca contra el
Diagonal Mar, un rival impossible de
derrotar-lo perquè els 2 primers taulers
tenen més de 2100 d’ELO
L’equip que faria seria:

Ronda 4
Després d’una ronda de descans, l’F li
toca el Colon Sabadell E, que juguen a
casa d’ells. Per no correr al risc, l’equip
que faria jo seria:
1. Albert Pita
2. Mario Suárez
3. Pablo Ji
4. Jofre Custodio
5. Paulino
6. Joan Pagès
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1. Albert Pita
2. Mario Suárez
3. Pablo Ji
4. Jofre Custodio
5. Paulino Aguilera
6. Joan Pagès

Peona i Peó
Ronda 6

Peona i Peó G

Després de la amarga derrota contra el
Diagonal Mar, l’F no pot estar de braços
plegats.

Com vaig comentar en el Butlletí anterior,
el G és l’únic equip que no té pressa per
pujar a Segona Provincial , però ara està
5è del grup. Molt bona señal.

1. Albert Pita
2. Mario Suárez
3. Pablo Ji
4. Paulino
5. Joan Pagès
6. Josep Lladós

Però igualment vull dir, amb moltissim orgull, que la nostra cantera és una de les
millors en tots els escacs catalans.
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Decisions de reunió
Enric Garcia

Aquest article no tenia previst de cap manera escriure’l, però una notícia de darrera
hora l’ha provocat.
Durant el número anterior de la revista Columna Oberta N 2 a l’”Espai Crític” vaig parlar i adjuntar una fotografia de l’Hotel proporcionat pel CSD (Consejo Superior de Deportes) per un Campionat d’Espanya, a les afores de la ciutat, enmig d’una carretera i
al costat d’una benzinera; sense comentaris. Avui adjunto la fotografia de l’Hotel proporcionat per la Federació Catalana d’Escacs per al Campionat de Catalunya per
edats, la diferència resulta evident.
Per organitzar aquesta competició gent més o menys relacionada amb la Federació
Catalana fan un esforç considerable que la fan possible i l’espai com es pot veure a la
fotografia resulta molt adequat perquè tot resulti una festa d’escacs per als nombrosos assistents.
Fa poc s’ha publicat una llarga circular d’aquest campionat especificant tota la informació o temes. La Comissió d’Escacs Base de la mateixa Federació, també equip responsable de l’organització, pren les decisions que considera oportunes al respecte.
Durant aquesta temporada en aquesta circular en un petit paràgraf especifica dos
canvis importants i notoris respecte a altres temporades.
A) Es canvia el típic i clàssic podi esportiu de 3 jugadors per un nombre de premiats
de cada categoria de 5. No queda clar si el podi oficial serà de 5; o potser de 3, i els
altres 2 tindran un premi apart. Aquest punt sobre les posicions d’un podi oficial jo
tinc la meva opinió, però entenc que la Comissió d’Escacs Base tingui un altre, respectant la seva decisió sense ànim de critica.
B) Abans hi havia un podi de premiades femenines. Aquest any això s’anul·la, no hi ha
podi exclusivament femení; només els 5 premiats absoluts citats anteriorment.
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Sobre aquest darrer punt no vull entrar a fons en el tema ja que el considero
complexa i dóna per fer un altre article, hi hauria moltes opinions i totes vàlides.
Però si m’agradaria comentar que sobretot per tradició històrica, per fer el que fan
totes les altres federacions, pel fet que alguns campionats territorials hem seguit
una línea durant aquesta mateixa temporada, i sobretot per les repercussions futures que pot tenir la decisió a nivell: premis en Campionats Territorials, criteris de
classificació, que passarà amb les beques femenines……… Era un tema que s’havia
de tractar en una reunió informativa pre – publicació de la circular, assemblea de
clubs potser o en alguna hipotètica assemblea de monitors anual.
L’organització del Campionat és exemplar i la Comissió d’escacs Base decideix coses
amb bon criteri, tots ho sabem, però això no treu que porta un Campionat que és a
la vegada referència conscient i inconscient d’altres, i segons quina decisió l’hauria
de consultar o informar presencialment a clubs, delegats o responsables dels participants d’una o un altre manera.
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Com vaig perdre això?
Frederic Corrigüelas
Tots hem tingut partides guanyadíssimes que se’ns han escapat no
sabem com... En aquesta secció veurem posicions que es vaig perdre
quan les tenia totalment guanyades. Convidem a la gent que enviï, si
vol, partides guanyades que va perdre, i comentar a què va ser degut.
Avui veurem una derrota dolorosa del nostre amic òscar Garcia en
una. partida del per equips d’aquest any.

Òscar Garcia - Esteban Montilla
Catalunya per equips 2013

El blanc té peó de més, passat i defensat, torres doblades a setena, les peces
negres no juguen... Què més es pot demanar? La posició és magnífica.
Com va perdre això el blanc? Ara ho veurem, i intentarem no cometre els
mateixos errors.
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El primer error per mi és la clau de la derrota, encara que l’ordinador segueixi donant
avantatge decidiu a les blanques:
28.h4?!

Què passa amb aquesta jugada? La idea és trencar pel flanc de rei, una cosa molt
coherent. Quan tenim avantatge i el volem materialitzar, una ruptura sol ser el camí
per trencar les defenses rivals. El que passa és que en aquesta posició estem cedint
una cosa molt important: una casella. La casella g4 queda absolutament a l’abast del
negre, i això li permetrà col·locar-hi el seu cavall. Allà farà molta més feina que a f7.
h5 29.¦ab7 ¤h6

Fixem-nos que ara el negre té un pla clar. Encara que segueixi perdut, un jugador humà
està molt més tranquil quan té un pla. El blanc, tot i tenir avantatge decisiu, no sap què
fer.
30.¦xb4 ¤g4+
31.¢h3?!

Un altre error. Aquí el rei corre perill de xarxes de mat. A g1 hagués estat més segur.
¦c2

Ho he dit, gràcies a la casella g4 i a la mala col·locació del rei, les negres tenen un pla
clar, mentre que les blanques, tot i haver guanyat un altre peó, segueixen sense saber
com progressar. L’estranya disposició de les peces blanques ha provocat aquesta descoordinació. Fixem-nos que l’alfil de c1 i el cavall de b3 no estan ben coordinats. Estan
estàtics, sense aportar res al blanc.
32.¦d2 ¦c6 33.¤d4??

Dolorós error, provocat per la falta de coordinació que comentàvem. De sobte, el blanc
ha vist que havia d’activar el cavall, i s’ha oblidat que estava defensant el poc útil alfil
de c1.
¦xc1 34.¦b6?? (tot i la peça de menys, encara es podia salvar la partida amb 34.¤f3)
¦h1+ 35.¢g2 ¦h2+ 0–1
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Problemes
Com a passatemps, aquí teniu uns quants problemes . Avui és el dia del mat, en tots els diagrames s’aconsegueix mat en
diverses jugades. Així doncs, ja sabeu, no tingueu pietat amb els reis contraris!

Juguen Blanques

Juguen Negres

Juguen Negres

Juguen Negres

Juguen Negres

Juguen Blanques
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Test de Peona i Peó
Avui el test tracta del per equips. Les preguntes fan referència a partides jugades aquest any, per tant, les heu de poder
respondre si heu jugat alguns dies!

1. Quin d’aquests jugadors portava més taules a les 6 primeres rondes?
a) Frederic Corrigüelas
b) Marc Capellades
c) Enric Garcia

d) Joan Regidor
e) Jofre Custodio
f) Ana Matnadze

2. Qui ha estat el delegat o delegada del C durant la competició?
a) Enric Garcia
b) Aina Delgado
c) Joan Rius

d) Xavi Cardó
e) Jofre Custodio
f) Jaume Gotés

3. Quina ronda es va aconseguir fer la “Semana Perfecta”?
a) Ronda 1
b) Ronda 2
c) Ronda 3

d) Ronda 4
e) Ronda 5
f) Ronda 6

4. Quin d’aquests jugadors no havia jugat cap de les 6 primeres rondes?
a) Elisa Martínez
b) Pere Duran
c) Eli Collell

d) Joan Girona
e) Joan Rius
f) Joan Pagès

5. A quin d’aquests jugadors no li va venir el rival a la ronda 4?
a) Albert Pita
b) Jordi Lladós
c) Jaume Lladós

d) Paulino Aguilera
e) Arnau Antich
f) Josep Lladós
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6. Qui va fer el punt decisiu que va donar la victòria a l’A contra el Terrassa?
a) Frederic Corrigüelas
b) Marc Capellades
c) Ana Matnadze

d) Ferran Cervelló
e) Guillem Subirachs
f) Juan David López

7. Quin jugador va enfrontar-se a l’ex-jugador del club Emilio Muñoz?
a) Frederic Corrigüelas
b) Roger Cervelló
c) Pau Jover

d) Aina Delgado
e) Jaume Gotés
f) Gabriel Beaskoa

8. Quin d’aquests jugadors s’ha enfrontat a Juanma Sánchez en aquest per equis?
a) Frederic Corrigüelas
b) Ferran Cervelló
c) Roger Cervelló

d) Enric Garcia
e) Daniela Velasco
f) Carlos Martínez

9. Quin jugador del club ha jugat les 6 primeres rondes a fora?
a) Frederic Corrigüelas
b) Joan Pagès
c) Paulino Aguilera

d) Francesc Badia
e) Jordi Mestres
f) Enric Garcia

10. Quin d’aquests sots-10 ha debutat a primera provincial aquesta temporada?
a) Natasha de Blois
b) Laura Povill
c) Jan Insa

d) Andy Turner
e) Joan Rossell
f) Adrià Sarri
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Converteix-te en un geni de la tàctica
A continuació, una secció per ser tàctics experts. Cada mes sortiran exercicis nous sobre temes tàctics típics. La dificultat anirà
augmentant a cada butlletí. Si els aneu fent, quan acabi l’any sereu experts en tàctica. Les solucions sortiran al proper número.

Juguen Blanques

Juguen Negres

Juguen Blanques

Juguen Negres

Juguen Blanques

Juguen Negres
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Juguen Blanques

Juguen Negres

Juguen Negres

Juguen Blanques

Juguen Negres

Juguen Blanques
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Solucionari
Ansiosos per saber les respostes dels problemes, test i demés? Aquí teniu les solucions de les preguntes plantejades a l’anterior butlletí.
Per fi s’acaba la intriga!

Test Peona i Peó:
1. e

2. f

3. b

4. e

5. a

6. e

7. d

8. c

9. d

10. e

Problemes
1) 1. ¦xg6+ hxg6 2.£h8+ ¢f7 3.£g7+ i mat a la següent.
2) 1.£c8+!!
Les negres amenacen fer escac continu, i aquesta jugada és l’única que ho evita.
No servia 1.¦h8+ ¢e7 i era tenim la dama amenaçada sense cap retirada amb
escac per evitar el continu.
£xc8 2..¦h8+ ¢e7 2..¦xc8 i es guanya el final.
3) 1...£xe4 2.¦xe4 ¦xd1 3.£e3 (per evitar ¥h6) ¦e6!
Aquest canvi de dama per dues torres, juntament amb la caiguda del peó de f6,
dóna la victòria a les negres.
4) 1.¤d6
Si 1...¦xd6 2.¦e8+ £g8 3.¦xg8+ ¢xg8 4.£f5 amb avantatge decisiu.
Si 1...1.¤d6 £g8 2.£d4+ ¢h7 3.£e4+ £g6 (3...¢g7 4.¤f5+ i el rei negre està
molt exposat) 4.£xd5 £xd6 5.£f7+ ¢h8 6.¦e6 i les blanques guanyen.
5) 1.¦xg3
Si ¥xg3 2.¤f3 i quan retiri l’alfil mat a la següent
Si ¥xe1 2.¦h3+ ¥h4 3.g4++
6) 1.¦f6
Si ¤xf6 2.£c7 i mat a la següent faci el que faci el negre
Si d6 2.£e2 i una altra vegada és mat a la següent faci el que faci
Si ¥h3 2.¦b6 i torna a ser mat a la següent
Si ¥e6 2.¤c2 i torna a ser mat a la pròxima!!
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Converteix-te en un geni de la tàctica
1) 1...¦xe3–+ 2.dxe3 [2.¢g1 £xe2 3.dxe3 £xf2+ 4.¢h1 £e1+ 5.¢h2 ¥e5+ 6.g3
£xg3+ 7.¢h1 ¦f1#] 2...£d1# 0–1

2) 1.¦h4+ ¥xh4 2.g4# 1–0
3) 28.¤xb7++- ¢e8 [28...¦xb7 29.¦c8#] 29.¤xd6++- 1–0
4) 30.¦d8++- ¥xd8 31.e7++- 1–0

36.e6+- ¦xe6 [36...¥xc3 37.¦xf7+ ¢e8 38.¦g8+ ¤f8 39.¦gxf8#; 36...fxe6
37.¦gxg7+-; 36...f6 37.e7++-] 37.¦xg7 1–0

5)

6) 94.¤f6++- ¢xf6 [94...¢e7 95.h8£+-] 95.h8£++- +7) 1.£xf5+- ¦xf5 [1...£e8 2.¦h6+ ¦h7 3.¦xh7#] 2.¦h6# +8) 36...£xa4+–+ 37.¢b1 [37.bxa4 ¦xb2#] 37...£a1# 0–1
9) 1...¤e3–+ 2.¤e4 [2.fxe3 £h4+ 3.g3 £xg3#] 2...¤xd1–+ 0–1

10) 80.¥g8++- ¦xg8 81.¤e7++- 1–0

11) 1.¤d6+ ¥xd6 2.¤xe4+- 1–0
12) 34.¦xf8++- ¢xf8 [34...¦xf8 35.£e7#; 34...¢d7 35.£xf7#] 35.£h8# 1–0
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