
1er FESTIVAL D’ESCACS D’ESTIU DE SITGES 

Del 26 al 30 de juliol, va tenir lloc aquest festival, creat per omplir el buit deixat per la cancel·lació 
de l’Open Internacional d’Escacs “Vila de Sitges”, que es jugava en aquestes mateixes dates.
El Festival, format per 5 campionats : Calculín (sub-12), sub-14, sub-16, d’adults, i un campionat de 
ràpides en la jornada de cloenda, va tenir lloc, a la pineda de l’Espai Jove de Sitges - com a mesura 
eficaç de prevenció del Covid-19, va aplegar una notable participació de prop de 120 jugadors, de 
totes les edats, dividits de la següent manera : “Calculín” (38), Sub-14 (11), Sub-16 (6), Adults (20) 
i Ràpides (42).
En els campionats més informals, organitzats per la nostre Penya (excepte el “Calculín”), es 
permeté la participació de jugadors no federats, cosa que fou un gran encert perquè 
s’inscrigueren molts jugadors sitgetans aficionats que mai havien estat federats. 
I el dijous a la nit, al cinema del Casino Prado, hi va haver un interessant passe de curts relacionats
amb la temàtica dels escacs.



En la foto panoràmica es pot veure que el “Calculín” (dreta) estava clarament separat de la resta 
de campionats : Sub 14/16 i d’Adults (esquerra).
Cal destacar que en el “Calculín”, a diferencia de la resta de campionats, al ser un campionat 
d’àmbit català, els jugadors de fora de Sitges eren clarament majoritaris.



A causa de la baixa inscripció en la categoria sub-16, les categories sub-14 i sub-16 s’ajuntaren en 
un mateix grup, però mantenint separades les classificacions finals.



A la categoria Sub-16, Daniel Chiochia (a dalt), guanyà amb certa facilitat, però no succeí el 
mateix a la categoria Sub-14 en la que hi hagué una forta lluita entre Màxim Anguera (a baix) i 
Martí Marín, que empataren a punts i en el coeficient de desempat, però el segon coeficient
otorgà la victòria al primer



La categoria dels adults, amb 20 jugadors participants, tingué molta presència 
d’entusiastes  jugadors no federats.



El guanyador fou el jugador (ex-Vilafranca) Carles Batista (a dalt) que donà la sorpresa 
imposant-se als dos únics jugadors que superaven (per poc) els 2000 punts d’ELO, però un 
d’ells, el Joaquim Fabregat (a baix), acabà en segona posició.



Imatges de l’entrega de premis dels campionats Sub-14/16 que fou presidida per la presidenta 
del Casino Prado, Carme Artigas (que entregà els primers premis, donats pel Casino Prado), 
pel director del campionat, Antoni Ferret, així com pels  membres de la junta de la Penya, 
Paco Moruno, Juan Moya i Anna Ripoll



A dalt, imatges del campió i del sots-campió del campionat de adults, i a baix, els guanyadors 
dels campionats de  partides ràpides : Martí Marín (sub-12 i el FM Antoni Marcet (+ sub-12)



CLASSIFICACIONS SUB 14/16

CLASSIFICACIONS ADULTS



CLASSIFICACIONS CAMPIONAT PARTIDES RÀPIDES SUB 12

CLASSIFICACIONS CAMPIONAT PARTIDES RÀPIDES  + SUB-12


