
FINAL DEL CAMPIONAT DE CATALUNYA D’EDATS
(Vilaseca, del 9 al 14 d’abril de 2022)

Per primera vegada des del començament de 
la pandèmia aquest campionat tornà a una 
certa normalitat, recuperant-se les xifres 
anteriors a la pandèmia, amb 498 inscrits en la 
totalitat de les categories de sub-8 a sub-20.
Amb l’absència per motius professionals de 
Paco Moruno, fou enguany l’Alex Marín qui va 
fer de capità i de “responsable del club”, que 
és una figura creada per la federació davant de 
la desaparició del “delegat” de club, a causa de 
les mesures de restricció per la pandèmia. 
La seva tasca va merèixer el reconeixement 
general tant de jugadors com de pares, que 
van quedar amb ganes de tornar-hi el proper 
any.

Novament l’hotel Pals Pineda fou la seu del campionat



Per la nostre part, si bé la nostra participació no igualà els rècord de 15 participants de 
l’edició del 2019, fou notable amb 10 jugadors, tot i la inesperada renúncia, per motius de 
força major familiars del nostre Sub-14 Màxim Anguera, que havia quedat campió sub-14  
de la fase prèvia.



SUB-8
En la categoría Sub-8, amb només 8 rondes i 3 dies de durada hi participaren Xavier 
Rosique i Carlos Diana, amb bons resultats.
Xavier Rosique,  amb una mica més d’experiència, acabà amb 4,5/8 i guanyà a Carlos en el 
seu enfrontament particular de la segona ronda.
Carlos Diana millorà molt les seves expectatives inicials, atesa la seva manca d’experiència, 
i que només portava a l’escola des d’aquest mes d’octubre.



SUB-10

En la categoria Sub-10, Jack Monclús, sense cap experiència amb aquest tipus de competicions, 
fou la gran revelació de la categoria.
Amb només sis mesos a les classes grupals de nivell 1 de la nostra escola d’escacs, suplí la seva 
manca de preparació a base de talent, fins al punt de liderar la competició, amb 4,5/5, al final 
de la cinquena ronda.
A partir d’aquest moment però, hagué d’enfrontar-se als jugadors 3, 4, 5 i 6 del ranking inicial, i 
només aconseguí 1 punt dels 4 restant.
No obstant això, finalitzà en la 17ª posició, sent, després de Martí Marín, el segon jugador 
millor classificat de la representació sitgetana. 



La resta de jugadors de la categoría sub-10, Nathan Almog i Gerardo Lozano, també, amb cap 
experiencia en competicions d’alt nivel, foren molt valents en inscriure’s en aquesta final.
Lògicament acusaren la seva manca d’experiència i preparació per a competicions d’aquest 
nivell, i patiren força, sobre tot en les primeres rondes, però al final aconseguiren uns 
meritoris 3/9   



SUB-12
En aquesta categoria  l’únic representant nostre fou Martí Marín, jugador molt 
experimentat, fins i tot en varies participacions en el campionat d’Espanya, que 
aspirava a tot.
Després d’un bon començament, amb tres victòries consecutives, perdé dues 
partides consecutives, la primera contra el número 1 del ranquing, que l’allunyà dels 
primers llocs, que ja no pogué recuperar.
Malgrat tot, aconseguí la millor puntuació de la representació sitgetana, amb 6,5/9, 
i un 8è lloc final, que li donà dret a una medalla



SUB-14
En aquesta categoria, amb la comentada absència de Màxim Anguera, els dos representants 
nostres foren Bernat Moya i Daniel Sutormin.
El millor resultat l’obtingué Bernat, amb un magnífic 4,5/9, en el seu primer any de sub-14. 
Per la seva part Daniel Sutormin estigué una mica per sota de les seves possibilitats, amb 
3,5/9, després de perdre en les dues darreres rondes. 



Aspecte de la sala de joc, amb Bernat Moya en primer terme

Bernat i Daniel, en el seu enfrontament particular que acabà en unes taules amistoses 



SUB-16
En aquesta categoria l’únic representant nostre Leo Gardner, obtingué un bon resultat, amb 
5/9, en el seu primer any de participació en aquesta forta categoria, en la que dotze dels 
jugadors inscrits superaven el 2000 punts d’Elo.

SUB-18
Si la categoria sub-16 era dura, què hem de dir de la sub-18, en la que la meitat dels 
jugadors superen els 2000 punt d’elo.
Per tant, no és gaire estrany que el nostre únic representant, Daniel Chiochia, tingués
moltes dificultats en aquesta categoria en la que era nou, però finalitzà amb un digne 3/9



Imatge de l’acte d’entrega de premis, amb el nostre Martí Marín rebent la medalla de 8è 
classificat sub-12 de mans del director del torneig, el GM Jordi Magem

L’àrbitre principal del campionat fou Manolo Navarro, que ja ens arbitrà la fase previa del
Alt Penedés-Garraf


