
la Mañana 
Dissabte 3 de marg de 2007 

CSEPAFC1ACA JOSEPAFCIACA 

La concentració , una de les ciau s per afronta r una partid a d'escac s amb garantí a Benaven t de Segri á será la 'capital ' dei s escac s 

Escac s a doi o a Benaven t 
O La localitat del Segriá va ser O Els jugadors del Club Escacs O AvuiJ'Ajuntamentdela 

l'escenari de dues jornades Benavent i l'Escola Municipal població acollirá la primera 
de la Higa de la comarca van ser els triomfadors jornada de la Fase Territorial 

BENAVENT DE SEGRIÁ T.E. 

La localitat de Benavent del Segriá 
va ser la seu els passats dissabtes 
17 i 24 de.febrer de dues jornades 
corresponents a la Higa del Segriá 
d'escacs. La primera es va disputar 
al CEIP de Benavent i la segona a 
PAjuntament. Les categories que hi 
van prendre part van ser des de be-
namí fins a cadet, tant masculí com 
femení, i també juvenil masculí 

Els alumnes de ¡'Escola Municipal i 
també els jugadors de Benavent van 
ser els triomfadors. Així ambdós en
tilas es van repartir els triomfs; no-
més en cadet i juvenil masculí la vic
toria no va ser per a una de les dues 
entitats. Ara els tres millors de ca
dascuna de les categories participa
ran a la següent fase. La territorial, 
que ja servirá per classificar els mi-
llorsa de les comarques de Ponent 
per a la Fina Nacional, que tindrá lloc 
els dies 1,2 i 3 d'abril . 

Precisament la primera jornada 
de la Fase Territorial tindrá lloc avuí, 
també a la sala de i'Ajuntamentde 
Benavent de Segriá. La competició 
está organítzada peí Consell Es-
portiu del Segriá juntament amb el 
Club Escacs Benavent i l'Agrupació 
de Conselis Esportius de Lleida, i 
compta amb el suport de la dele
gado de la Federació Catalana. La 
segona jornada tindrá lloc el proper 
dissabte, dia 10, a la Seu d'Urgell, i 
estrá oganitzada peí Consell Espor-
tiu de l'AIt Urgell. 

Les categories a disputar serán 
benjamí (97-98), aleví (95-96), infan
til (93-94) i cadet (91-92) i la com
petició tindrá un carácter mixt. Es
tá prevista la participado d'escolars 
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BENJAMi FEMENi 
1. Alba Nieto (Benavent) 

2. Cecilia Gilart (Alpicat) 

3. Rose Salo (Arabell) 

4. Irene Garl (Claver) 

5. Eilsabeth Xucla (Arabell) 

30 punts 

25 
14 

13 
12 

BENJAMÍ MASCULÍ 
1. Ramón Coslalls (Benavent) 

2. Aman Díaz-Tejeiro (Claver) 

3. Antoni Cátala (Benavent) 

4. AmauFiguera (Claver) 

5. Alvaro Muñoz (Claver) 

6. Oriol Latieras (Claver) 

7. Sergi Rondan (Claver) 

28 
28 
24 

23 
23 

21 
12 

ALEVÍ FEMENÍ 
1. Montse Roig (Escola Municipal) 30 

ALEVÍ MASCULÍ 
1. Genis Anaya (Escola Municipal) 

2. Jordi alonso (Claver) 

3. Jordi Mas (Benavent) 

4, José Ignacio Lavin (Claver) 

5. Xavier Mir (Claver) 

6. Pau Olmo (Claver) 

7. Pere María Gilart (Alpicat) 

S.Víctor Cavero (Sagrada Familia) 

9. Aleix Gabarrell (Escola Municipal) 

28 
24 

24 

23 

20 
17 

16 
13 
12 

a 
10. Atex Gil (Sagrada Familia) 

11. José Pérez (Ginesta) 

11 

6 

INFANTIL FEMENÍ 
I.Xénia Amó (Benavent) 30 

INFANTIL MASCULÍ 
1. Arnau Rubinat (Escola Municipal) 

2. Gerard Utrllia ¡Escola Municipal) 

3. Oriol Mas (Benavent) 

4. Albert Rubio (Alpicat) 

5. AsierAsenclo (Sagrada Familia) 

6. Rubén belmonte (Sagrada Familia) 

7. Víctor Khalef (Sagrada Familia) 

8. Ramón l_. Pinol (Ronda). 

9. Guillem Solans (Ronda) 

11. Jordi Albar (Ronda) 

25 

25 

22 

21 

15 

14 

13 

13 

11 

9 

CADET FEMENÍ 
1. María Sola (Benavent) 30 

CADET MASCULÍ 
1. Daniel Cosialls (Ronda) 

2. Arnau Bendicbo (Benavent) 

15 

14 

JUVENIL MASCULÍ 
1. Mark Zbu Hongzhi (Ronda) 15 

de prácticament totes les comar
ques de Ponent amb 146 jugadors: 
el Segriá (27), l'AIt Urgell (23), la No
guera (21), el Pía d'Urgell (15), les 
Garrigues (14), el Solsonés (13), el 
Pallars Jussá (7) i l'Urgell (7). A mes 
hi prendran party 17 jugadors con
vidáis per ia Federació. 

La competició será única, és a 
dir noies i nois competirán junts i 
s'establirá una classificació conjun
ta. El sistema será el su'ís a 6 ron

des (tres en cadascuna de les dues 
jornades). L'horari de les partides 
per avui a Benavent es 9.30,11.001 
12.30 hores. 

Final Naciona l 

Per a la Final Nacional d'abril s'hi 
classificaran els dos primers nois, 
les dues prlmeres noies i els quatre 
jugadors o jugadores millors classi-
ficats a la fase territorial. 

JOSEPARDIACA 

La Seu d'Urgel l acul l el prope r dissabt e al segon a jornad a 

JOSEP ARDIACA 

Hi preñe n jugador s escolar s i tamb é federat s 


