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Esports

TORNEIG INTERNACIONAL

GOLF

El festival de Banyoles es converteix
en una referència dels escacs catalans

Mickelson obté
el segon Grand
Slam al PGA
amb un «birdie»
al darrer forat

El torneig actiu comptarà amb la presència del GM Delchev, jugador número 40 del món

Efe, Springfield (Estats Units).

tol de campió mundial Viktor
Korchnoi, de les quals ja va informar àmpliament Diari de
Girona en la seva edició del passat dilluns 8 d’agost.

A.Clara, Banyoles.

Un any més, i amb aquest ja en
són vuit, els organitzadors de
l’internacional d'escacs Ciutat
de Banyoles s'han superat, fent
que el torneig es consolidi entre
els millors del circuit català. En
l'edició d'aquest 2005, que es jugarà a l'hotel Mirallac –nova seu
de la sala de joc– es podran veure un total de sis grans mestres
i set mestres internacionals d'escacs, cosa que configura el millor cartell de la història. Avui,
però, per començar es disputarà
el torneig d’escacs actiu Lluís
Muratet.
El primer cap de sèrie del torneig serà el GM ucrainès Viktor
Moskalenko (2.534 punts elo),
seguit del MI alemany Stefan
Bromberger (2.491), el també
MI de l’Índia Sundararajan Kidambi (2.484), el GM palestí Evgenij Ermenkov i el GM català
Marc Narciso.
Quant a gironins, també hi seran els millors jugadors. Els germans Joan (2.458) i Jordi (2.443)
Fluvià, setè i desè caps de sèrie,
tots dos MI i en el cas del segon
ja amb una norma de GM, són
candidats a lluitar pels primers
llocs. Però també destaca la
presència del mestre Fide Jordi
Cuadras (2.376) o els mestres
catalans Mònica Vilar (2.183),

Entre els favorits
hi ha també els
germans Joan i
Jordi Fluvià, tots
dos MI del Tordera
■

10 GM i 10 MI al torneig actiu

El I torneig d'escacs actiu
Lluís Muratet, que també es
juga a nou rondes, es disputarà
integrament avui amb un cartell
d'autèntic luxe, amb 10 GM i 10
MI en què sobresurt per damunt
de la resta la presència del búlgar Aleksander Delchev, número 40 del món amb un elo de
2.656 punts i que recentment es
va imposar en el fort torneig tancat de Benasque.
En aquest atractiu torneig actiu, en què cada jugador té 25 minuts per acabar la partida, on no
hi faltarà cap dels jugadors més
forts de l’Internacional Ciutat de
Banyoles, també hi seran els
GM Michael Oratovsky (2529),
Nenad Sulava (2485) i el MI Sergei Krivoshey (2500).
Més de 10.000 euros en premis

ALBERT MURATET

ELIT. Banyoles serà, del 16 al 25 d’agost, la capital catalana dels escacs.

excampiona d'Espanya femenina, Joan Fluvià pare (2.170), Jaume Mundet (2.159), ambdós
campions de Girona, o Àlvar
Alonso (2.156), aquest darrer de
només 12 anys i cinquè a l'últim
mundial de la seva edat.
Aquesta prova, però, només

és la punta de llança del Festival
Internacional de Banyoles, que
acollirà també un torneig d'escacs actiu i dues sessions de partides simultànees, els propers
dies 21 i 22 d’agost, a càrrec, respectivament, del MI Alexandre
Bofill i el GM i excandidat al tí-

En definitiva, que en els darrers vuit anys Banyoles s'ha fet,
a poc a poc però sense aturar-se,
un nom en el calendari de tornejos d'estiu. En aquest 2005 el
festival de Banyoles repartirà un
total de 7.150 euros, que poden
arribar a ser 10.650 euros si els
campions dels dos grups del
Ciutat de Banyoles guanyen les
nou partides en joc i, per tant,
s’emporten el trofeu Lluís Muratet, que aquest any passa de
1.500 euros (l’any passat) a
3.000 en el grup A i de 250 a 500
en el B.

El golfista nord-americà Phil
Mickelson va sumar ahir el seu
segon triomf en un Grand Slam
en guanyar l’US PGA al club
Baltusrol, gràcies a un «xip»
per a birdie en l'últim forat.
Mickelson, de 35 anys i
guanyador del Màsters en
2004, va aconseguir la victòria
final amb 276 cops, quatre sota
el par. A un cop van acabar
l'australià Steve Elkington i el
danès Thomas Bjorn.

REUTERS

Phil Mickelson.

El número u mundial, el
nord-americà Tiger Woods, va
acabar en el quart lloc, empatat amb el seu compatriota Davis Love III, a dos cops de Mickelson, que succeeix en el palmarès al fijià Vijay Singh.
Per la seva banda, Sergio
García, Jose María Olazábal i
Miguel Ángel Jiménez van finalitzar molt lluny dels primers
llocs i per damunt del parell.
El castellonenc, el millor dels
tres, va acabar 22è amb 283
cops, a sis de Mickelson, el malagueny 40è amb 286 i el guipuscoà 47è amb 287.

HOQUEI

VÒLEI PLATJA

Roses podria acollir la final de l’estatal
L’excel·lent resposta de públic i Ajuntament ha animat els organitzadors a fer més proves
J. Miró, Roses

Roses va tancar un cap de setmana marcat per la festa del vòlei platja amb la disputa de la
Copa d’Espanya, que va ser un
èxit rotund d’espectadors (més
de 4.000 entre els tres dies de
competició) i també per l’alt nivell dels participants. El torneig
va anar «tan bé», com va admetre el jugador local i medallista
olímpic, Xavi Bosma, que s’està
estudiant la possibilitat que Roses aculli en un futur la final del
campionat d’Espanya. «Els organitzadors han quedat molt contents i Roses és un lloc idoni per
celebrar tornejos, però potser
caldrà buscar altres dates (juny)
pel tema dels allotjaments».
Els grans triomfadors esportivament parlant van ser Manolo
Carrasco i Jose Luís Oliva, en categoria masculina, i Nadia Campisi (hispanoargentina) i Clara
Lozano, en fèmines, que es van
adjudicar abans d’ahir la Copa
d'Espanya de vòlei platja. La prova reunia els millors especialistes de l’Estat i formava part també del Campionat d’Espanya

2005. Bosma va parlar molt positivament de l’esdeveniment celebrat a la platja de la Parola. «La
sensació ha estat molt satisfactòria perquè el torneig ha tingut
molt bona acceptació per part del
poble. Algun dels dies les graderies (amb capacitat per a 1.500
espectadors)estaven totalment
plenes i hi havia gent al passeig
que no tenia seient i això va provocar, per exemple, que el dia
abans de les finals hi haguessin
més de 2.000 persones seguint el
torneig».
Xavi Bosma, que juntament
amb la seva parella Andrés Ortíz, colombià nacionalitzat estatal (i número 1 el 2004 del rànquing individual), es van haver
de conformar amb la tercera posició final després de vèncer David Llop i el gironí Lluís Badosa
(21-17 i 21-12), estava content a
mitges de la seva actuació. «Esportivament em vaig quedar amb
una mica de mal gust de boca
perquè m'hagués agradat arribar
a la final, però amb la meva parella no vam tenir sort. Ens vam
trobar incòmodes amb la pilota

Els campions del
món arribaran tard
L'equip estatal d'hoquei que
va conseguir el títol mundial
a San José no va poder arribar
ahir a Barcelona com estava
previst perquè una tempesta
li va impedir agafar el vol d'enllaç a Atlanta. L'avió en el qual
volaven des de San José fins a
Atlanta va arribar amb retard
pels efectes d'una forta tempesta. La selecció té previst
arribar avui al matí, cap a les
11h, a l’aeroport del Prat.

FUTBOL

El Tordera s’enfronta
al MBSC americà

MARC MARTÍ

SATISFET. Xavi Bosma ha col·laborat activament en el torneig de Roses.

perquè la Federació Espanyola té
un acord amb una casa (gala)
que no ens va molt bé perquè estem acostumats a jugar amb una
altra marca (Micasa) i tot i que
tampoc vull dir que perdéssim per
la pilota, el cer t és que mai no
vam estar bé».
Sobre l’acord amb l’Ajunta-

ment per por tenciar el vòlei,
Bosma, que disputa el proper
cap de setmana la final del català
a Salou, va admetre que: «segueix
en peu potenciar el vòlei platja
però hem d'esperar que acabin les
obres de la piscina i espero que a
principis del 2006 hi haurà pista
coberta i descoberta al poble».

El CF Tordera de Primera Regional jugarà en els propers
dies contra un equip dels Estats Units i contra el Blanes.
Avui (21.00h) rebrà el MBSC,
un equip nord-americà que
està fent una estada en terres
catalanes i que va demanar
entrenar-se al terreny de joc
torderenc i disputar un partit
davant l'equip local. Demà,
també a les 21.00 h, visitarà
Tordera el Blanes de Primera
Catalana.

