
CAMPIONAT ESCOLAR COMARCAL D’ESCACS 

El divendres 22 de març començà a Vilanova el  tradicional Campionat Comarcal Escolar 
d’Escacs, dintre dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya , organitzat pel Consell 
Esportiu del Garraf, que s’allargà durant tres divendres 
. 
Enguany la inscripció de jugadors de la nostra escola d’escacs pujà fins a 27, inscrits, 11 
més que l’any passat, dels qual acabaren el campionat 25. 
 
En tractar-se d’un campionat no organitzat per la federació catalana d’escacs, estava 
obert a jugadors no federats , i per tant el nivell del campionat no era molt alt, motiu pel 
qual els millors jugadors de la nostra escola no hi participaren. 
 
Però per altre banda, això era una ocasió ideal per a que els jugadors més novells de la 
nostre escola (8 en total)  tinguessin el primer contacte en la competició. 
 
A continuació veiem les cròniques dels dos primers dies a càrrec de Paco Moruno i de 
Juan Moya, que feien de delegats i la crònica final de Antoni Ferret, director de l’Escola  



PRIMERA JORNADA 
(crònica de Paco Moruno) 
Lo más llamativo del torneo ha sido la elevada participación de Sub-8 : Adrian y Daria llaman 
la atención por el temple, aprovechan el tiempo de una forma poco habitual a su edad. Son 
metódicos y colocan con mucho cuidado las piezas.  Liam, Diego, y Joan son ingeniosos y 
ofensivos.  Joan con 6 años ha montado una batería para pinchar una dama!! Daniil y Fedor 
mejoran cada vez más y cometen pocos errores 
En Sub-10 Iván ha empezado despistado pero luego ha mostrado mucha seguridad. Màximo 
Larrosa juega sin complejos como debe jugar un chico de su edad. Ada, Iris y Lucía serán 
grandes jugadoras en poco tiempo con la práctica y la competición. Diego y Jan muestran 
experiencia en comparación con el resto. 
Misha y Pau se han tomado muy en serio la competición, tendrán buenos. 
Los Mayores estan en otra sala. Disculpar si me dejé a alguien. 

SEGUNDA JORNADA 
(crònica de Paco Moruno):  
En Sub-8, Els més petits van jugant a les primeres taules: Liam, Joan, Adrian, Diego i DaniIl amb 
un joc molt atrevit que farà d’ells un equip temible. Dasha, malgrat que fa poc temps que juga, 
ho fa amb molta paciència i serà una jugadora molt sòlida.  Hem enyorat una mica a Fedor. 
Entre els  Sub-10, Diego Jiménez té moltes possibilitats de guanyar el campionat. Molt a prop 
tenim a Jan, que ha tingut una jornada fantàstica i el sorprenent Màximo.  També ha estat molt 
inspirada Iris . Pau ha tingut algun despiste però juga molt serio i lluita molt, ha d’estar content. 
Ada ha suat molt per guanyar l’última però amb perseverància ha trobat un mat que se li ha 
resistit una mica, Misha  ha mostrat ingeni avui preparant un mat amb la torre molt meritori. 
Lucia va guanyant experiència i el pròxim dia segur que puntua.  
Tots han tingut una actitud i comportament excel.lent, són grans jugadors . 
 
(crònica de Juan Moya) 
Comento a continuación la actuación de nuestros sub12 y sub14 que pude contemplar en la 
sala contigua. Con un juego rápido y certero como una "cobra", Ferran solventó  positivamente 
sus partidas en unos minutos. Por contra, Sophie desarrolló un ajedrez tranquilo y meditado 
fruto de su experiencia. Me sorprendió el espíritu de superación de Aleix Freixa, que a pesar de 
sus dos manos escayoladas no le impidió desarrollar sus partidas con normalidad. Platons, con 
un manifiesto temple en su juego a pesar de su poca experiencia, cometió finalmente algunas 
ilegales que le lastraron. 
Nuestro sub14, Kirill, plantó cara y puso en aprietos a adversarios con mas experiencia y 
reconocida solvencia. En conjunto me ha gustado ver como desarrollan un ajedrez en el que 
cada movimiento es meditado el tiempo suficiente, y sin precipitación, lejos de los movimientos 
paridos de los primeros años. 



CRONICA FINAL D’ANTONI FERRET 
 
Al final, la nostre escola tingué dues grans alegries amb les victòries contundents (guanyant 
totes les partides) de Diego Dupont en Sub-8 i Diego Jiménez, en sub-10.  
A Sub-8, també ho feren molt bé l’Adrian Chiochia i Daniil Kislov, 4rt i 5è respectivament. 
A Sub-10 també quedaren ben classificats  Maximo Larrosa 4rt (no deferat) i Pau Calomarde 6è. 
A Sub-12, una categoria molt cara, per la presència de molts jugadors experimentats de la Gran 
Penya de Vilanova, els milors foren Ferran Moruno (3er) i Alex Freixa (5è). 
I a Sub-14, Kirill  Kislov i Joe Clifton (no federat), amb poca experiència, no pogueren espirar en 
cap moment pels primers llocs. 
 
 



PRE-BENJAMINS (Sub-8) 



BENJAMINS (Sub-10) 



ALEVINS – Sub-12 



INFANTILS (Sub-14) 

L’Enric  Catalan amb Diego Dupont i Diego Jiménez, guanyadors de les categories sub-8 i sub-10 
respectivament 

 


