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XIII Torneig Internacional d'Escacs de Castellar del Vallès: una
cita ineludible per als amants d'aquest esport

Dimarts 13 de juliol de 2004
El proper dimecres, 14 de juliol, s'iniciarà el XIII Obert Internacional d'Escacs de
Castellar del Vallès, organitzat pel Club d'Escacs Castellar. L'edició d'enguany es
durà a terme a la Sala Blava de l'Espai Tolrà, fins dia 22 d'aquest mes. Les partides,
que seran diàries, es desenvoluparan a partir de les 16.30 h i finalitzaran cap a les
21.30 h. Enguany participen d'aquest torneig un centenar de persones d'arreu del
món, sobretot de països de l'Est d'Europa com Ucraïna, Bulgària o Rússia. També
de L'Amèrica Llatina, com Cuba o Argentina i de la resta d'Europa, com Itàlia i
Alemanya. La presència de sis mestres, dos dels quals són dones, és, segons Josep
M. Calaf, president del Club d'Escacs Castellar, "un ingredient més que fa molt
atractiva la cita esportiva. Les dones mestres que vindran són d'Ucraïna i
Cuba. És una dada molt rellevant que cal tenir present". L'assistència de dos
mestres catalans com Lluís Coma i Jordi Magem, és també un fet important que
situa Catalunya en un bon nivell respecte d'altres països. L'Obert Internacional
d'Escacs està dividit en quatre grups, una xifra que representa un increment de
categories respecte l'any passat. "Hem volgut, d'aquesta manera, oferir
categories noves que s'adaptin a cadascun dels participants. Amb tot, aquesta
oferta no ha provocat grans allaus de d'inscripcions", ha explicat Calaf. Les
quatre categories són: Grup Magistral, Grup Preferent, Grup Primeres i Grup
Aspirant, aquesta darrera categoria aplega totes aquelles persones, que
independentment de les seves aptituds, vulguin participar d'aquest Obert. Pel que fa
als premis, el Grup Magistral és el que compta amb les gratificacions més
suculentes. En total són13 premis, d'entre 210 i 1300 euros, que es repartiran entre
els guanyadors d'aquesta categoria. La resta de categories compten amb tres premis
per grup. Pel que fa al Grup Preferent, les xifres oscil·laran entre els 150 i 200
euros. Els premis del Grup Primeres van dels 75 als 150 euros i per últim els tres
guanyadors del Grup Aspirants s'emportaran premis d'entre 25 i 75 euros. Un altre
dels atractius d'aquesta competició serà la possibilitat que tindrà el públic de seguir
tot l'Obert a través d'unes grans pantalles instal·lades en el recinte Firal. "Tot el
públic assistent podrà veure les partides sense interferir, fet que és molt
important per respectar la concentració dels jugadors", ha explicat Calaf.
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