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OBERT INTERNACIONAL D’ESCACS DE FIGUERES
“MIQUEL MAS”

L’Obert es disputarà de l’1 al 8 d’agost al castell de Sant Ferran

La desena edició de l’Obert Internacional d’Escacs de Figueres “Miquel Mas”, ha
començat amb un total de 80 inscrits i sense incidents a la primera ronda.  Cal destacar que
només hi ha hagut dues incompareixences en aquesta primera ronda, que tot i això, cal
continuar reduint en properes edicions.

Els 8 titulats internacionals i la resta de caps de sèrie, han aconseguit la victòria sense
massa problemes. D’aquests primers taulers sí que cal destacar però la lluita que hi ha hagut
en  el  segon  tauler,  on  Alexandre  Toste,  una  de  les  joves  promeses  del  Figueres,  s’ha
defensat molt bé contra el GM Moskalenko, essent una de les darreres partides a finalitzar.
També en el primer tauler on s’enfrontaven dos jugadors del Figueres, Marc Balagué ha
aconseguit aventatge en l’obertura davant el GM Solodovnichenko, però finalment no ha
pogut evitar la derrota. Cristina Vidal ha vençut a la ucraïnesa Tatiana Yastrebova en el
tauler 22, essent el primer tauler on la victòria no ha caigut del costat del favorit.

Com en l’edició anterior, es pot seguir l’evolució per internet i en directe dels quatre
primers taulers (www.escacsfigueres.com).

El ranking està encapçalat pel jugador ucraïnès Yuri Solodovnichenko, amb 2596
d’elo Fide. És doncs també el màxim favorit a emportar-se el primer premi. Darrera seu se
situen els GM Moskalenho i Oms, seguits pels MI Àlvar Alonso, Aleksandar Colovic i
Jorge  Gonzalez.  Tots  ells  compten  també  com  a  clars  aspirants  a  guanyar  el  torneig.  Cal
destacar la participació del MI del Gerunda Àlvar Alonso, que és el flamant campió
d’Espanya sub-18. Pel que fa als jugadors figuerencs, el MF Jordi Cuadras i el MC Emili
Colls en són els més destacats.

En total es repartiran 4.300 eur, amb 1.200 eur pel primer classificat. L’Obert es
disputarà de l’1 al 8 d’agost a la magnífica sala “Martin Zermeño” del Castell de Sant Ferran
per quart any consecutiu, en un total de 9 rondes, que es jugaran cada tarda a les 4, excepte
demà diumenge 2 d’agost, que es disputarà doble ronda al matí (9:30h) i a la tarda (16:00 h).

        Figueres, 1 d’agost del 2009
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Calendario
Sábado    01.08.2009 Ronda 1  16:00
Domingo   02.08.2009 Ronda 2  16:00
Domingo   02.08.2009 Ronda 3   9:30
Lunes     03.08.2009 Ronda 4  16:00

Martes    04.08.2009 Ronda 5  16:00
Miércoles 05.08.2009 Ronda 6  16:00
Jueves    06.08.2009 Ronda 7  16:00
Viernes   07.08.2009 Ronda 8  16:00
Sábado    08.08.2009 Ronda 9   9:30

Los  participantes  en  el  torneo  autorizan  la  publicación  de  sus  datos  personales  en  los
diferentes medios de comunicación que la organización considere oportunos para la
necesaria difusión del evento (listados de resultados, clasificaciones, participantes, partidas,
etc.)

La inscripción en el torneo implica la aceptación de las presentes bases.


