28 de desembre a 5 de gener
Es juguen a Es Castell els campionats de Menorca per categories, on els jugadors
del CECA aconsegueixen brillants qualificacions:
Joan Ponsetí, campió en categoria juvenil.
Jana Moll, en el torneig femení, va quedar subcampiona i campiona juvenil.
Joan Cubas campió en súper 50.
Santi Gomila campió en sub 2000.

12 i 13 de gener
Comença el I Circuit d'escacs ràpid de Menorca amb un primer encontre, el VIII
torneig d'escacs actiu Nadal-Sant Antoni, organitzat pel CECA a Ciutadella.
Amb 40 inscrits, David Pons queda campió absolut.
El matí del dia 12 es va jugar un torneig entre escolars amb 22 inscrits, quedant
campió Martí Florit.
A la cloenda es va retre un homenatge a Joan Mercadal, per a celebrar els seus
primers 60 anys com a jugador federat del CECA.

26 de gener
Comença el Campionat de Menorca 2019 per equips. El CECA presenta 3 equips a
preferent i 2 a primera.

15 de febrer
Comença la fase insular de l’esport en edat escolar de les categories sub-10 y sub16.

2 de març
A sa plaça des Pins, el CECA organitza, de 10.30 a 13 h, sa 1a Diada de Carnaval
2019, amb diverses activitats: passa peces, a quatre mans, partides a cegues..., amb la
participació d’uns 30 jugadors.
6 d’abril
Acaben el Campionat de Menorca 2019 per equips i els torneigs d’edat escolar.
El CECA A queda campió en categoria preferent i el CECA D queda campió en
categoria Primera.

Oscar Hernández queda campió en categoria sub 10 i Joan Moll queda campió en
sub 16.
13 d’abril
A Alaior se celebra la 63ava Concentració menorquina d’ escacs, 45 inscrits en
categoria absoluta i 35 en iniciació. Es tornejos compten per al I Circuït d'escacs ràpid Illa
de Menorca, guanyant en ambdues categories els equips presentats pel CECA.
19 a 21 d’abril
Es juguen a Palma els campionats de Balears per categories. L’expedició
menorquina està composada casi exclusivament per jugadors del CECA: En sub 10,
Oscar Hernández (com a campió de Menorca); en sub 18, Joan Moll (com a campió de
Balears 2018), Joan Ponsetí com a campió de Menorca 2019) i Doro Gomila; En la
categoria femenina, Jana Moll (com a campiona juvenil de Menorca 2019); en sub 2000;
Santi Gomila (com a campió de Menorca 2019); i en súper 50, Joan Cubas (campió de
Menorca 2019).
Aconseguint uns resultats gairebé immillorables, dels 7 campionats en joc, 5 han
tingut un guanyador menorquí i en els altres dos el subcampionat: Oscar Hernández
queda subcampió en sub 10; Joan Ponsetí, campió en sub 18; Jana Moll, campiona
juvenil i subcampiona femenina absoluta; Santi Gomila, subcampió en sub 2000; Joan
Cubas, campió súper 50.
26 a 28 d’abril
Es juguen a Palma els campionats absoluts individuals de Balears 2019. Participen,
a més de Liudmila Kolotilina, els jugadors del CECA: Joan Cubas, Joan Ponsetí i Doro
Gomila.

3 a 5 de maig
Es juga a Ciutadella el Campionat autonòmic escolar 2019, amb la participació dels
jugadors del CECA: Joan Salord, en absolut sub 12; Joan Moll i Guillem Bagur, en absolut
sub 14; Joan Ponsetí i Doro Gomila, en absolut sub 16; i Jana Moll, Núria Martí i Maria
Bagur, en femení.
Aconsegueixen unes magnifiques actuacions: Joan Salord, tercer; Guillem Bagur,
segon; Joan Moll, tercer; Joan Ponsetí, primer; Maria Bagur, primera (per tant campiona
sub 16 i sub 14); Núria Martí, segona; i Jana Moll, tercera (campiona sub 12).

25 de maig
El CECA organitza a sa plaça Espanya de Ferreries la 4ª Diada d’Escacs amb el
següent calendari d’activitats:
Matí

9.30 h. Acreditació de participants; 10.00 h. Torneig intercentres; 12.30 h. Partides

simultànies a càrrec de David Pons i José Martínez.
Capvespre

15.30 h. Acreditació de participants; 16.00 h. Torneig de ràpides; 18.30 h.

Xerrada “Escacs a l’escola”, a càrrec de Marta Amigó i Miquel Mas, explicant noves
experiències dels escacs escolar a Catalunya i a sa Graduada de Maó.

31 de maig a 2 de juny
Es jugadors del CECA Doro Gomila, Joan Moll y Joan Ponsetí participen en el 1r
IRT sub 2200, Faro de Cueva Blanca, Sant Antoni de Portmany (Eivissa), un torneig amb
un format i participació molt interessant.

1 juny
A Ferreries se juga el 1r circuit insular d’escacs ràpid. Entre 29 participants, Joan
Cubas queda segon classificat es col·loca líder des circuit.
En iniciació només 8 participants.

8 de juny
Comença el Campionat de Balears per equips 2019. El CECA, com a campió de
Menorca, juga la 1a ronda a Eivissa, contra el Ibiza 64. Quedant empatats a 2 punts, per
desempat passa a la següent ronda.

15 de juny
El CECA juga a Ciutadella la 2ª ronda del Campionat de Balears per equips, contra
el Àgora Megaescacs, aconseguint una merescuda victòria per 2’5 a 1’5 punts. Per tant,
jugarà la final d’aquest campionat.

21 a 25 juny
Es juga a Pamplona el campionat d'Espanya de seleccions autonòmiques sub 14 i
sub 16. Degut es seus magnífics resultats la meitat de la selecció balear està integrada
per escaquistes menorquins: Joan Ponsetí, Núria Martí, Joan Moll, Guillem Bagur, Maria
Bagur i Jana Moll.
Aconsegueixen magnífiques posicions 7a i 9a en sub 14 i sub 16 respectivament.

29 de juny
El CECA queda subcampió de Balears per equips, després de perdre per 3 a 1 la
final del Campionat jugat a Mallorca, contra el Sa Dragonera format per jugadors
professionals.

30 de juny
Se juga a Es Mercadal i Fornells el campionat de Menorca d’escacs ràpid. Guanya
Joan Cubas.

1 a 6 de juliol
Jana Moll obté un magnífic resultat quedant 3ª classificada en el Campionat
d’Espanya per edats sub-12, que se juga a Salobreña.

6 de juliol
El CECA organitza el Torneig Nou de juliol a Ciutadella, que s’ha convertit en el
primer Torneig del Circuit d’escacs ràpid de Menorca. Joan Cubas queda campió.
Circuit que conté aquests torneigs: Nou de juliol, Ciutadella; Sant Jaumet, Es
Castell; Sant Llorenç, Alaior; Na Macaret; Sant Bartomeu, Ferreries; Sant Lluís; Gràcia,
Maó; Campionat de Menorca, Ciutadella.

8 a 13 de juliol
Maria Bagur, Guillem Bagur, Joan Moll i Pau Coll, juguen a Salobreña el Campionat
d’Espanya per edats sub-14, obtinguen uns bons resultats, guanyant tots ells punts ELO.

15 a 20 de juliol
Joan Ponsetí, Doro Gomila, Maria Bagur i Núria Martí han realitzat un excel·lent
Campionat d’Espanya per edats, jugat a Salobreña

22 a 27 de juliol
David Pons, el Director tècnic del CECA, s’encarrega del Campus de Tecnificació
que s’organitza al Poliesportiu de Ciutadella.
Joan Ponsetí i Doro Gomila juguen a Salobreña el Campionat d’Espanya per edats
sub-18, amb uns bons resultats tenint en compte que encara són de categoria cadet.
3 d’agost

Doro Gomila guanya el Torneig d’escacs ràpid Sant Llorenç, jugant a Alaior davant
31 participants.
24 d’agost
Joan Cubas guanya el Torneig d’escacs ràpid Sant Lluís, davant 43 participants.
23 d’agost a 1 de setembre
Bona actuació de Joan Ponsetí, Joan Moll, Doro Gomila, Santi Gomila, Esteve
Campins, David Pons, Francesc Campins i Joan Cubas al XXI Open Internacional
d’escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta.

10 a 14 de setembre
Molt digna actuació de Joan Moll al World Young ràpid & blitz chess championship
jugat a Salobreña, en categoria sub 14.

28 de setembre
David Pons guanya el Campionat de Menorca d’escacs ràpid, jugat a Ciutadella
davant 39 participants.
26 d’octubre
Comença el Campionat de Menorca individual de categoria absoluta (41 inscrits),
de categoria sub 1600 (25 inscrits) i d’iniciació (48 inscrits), amb gairebé la meitat sent
jugadors del CECA.

1 de novembre
El Director Tècnic del CECA, David Pons, va impartir una Master Classe sobre
bloqueig en els escacs, en les dependències del Club Escacs Ferreries.

22 de novembre
El CECA organitza a la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic de Ciutadella, un
acte titulat Escacs a l’Escola, amb intervencions de Guillem Simó (Delegat Insular
d’escacs), David Pons (Director Tècnic del CECA), Miquel Mas (mestre de Sa Graduada
de Maó) i Marta Gomila (autora del treball de final de carrera: Escacs i encís).

29 de novembre a 7 de desembre

Liberto Triay i Mariano Ribón han completat una bona participació en el XVIII Gran
Torneig Internacional d’aficionats sub 2000, jugat a Benidorm amb 339 inscrits.

5 a 8 de desembre
David Pons presenta 2 equips en la XII Copa d’Espanya sub 18 que se juga a
Benidorm amb un total de 51 participants. Quedant en les magnífiques posicions 9 i 38,
tenint en compte les edats dels jugadors que composen els equips.
Jana Moll, Núria Martí i Maria Bagur han jugat un excel·lent II Torneig d’escacs
Open 2200 Ciutat de Manacor, guanyant molt d’ELO, amb menció especial per a Jana
Moll que ha empatat en el segon lloc.

21 de desembre
Darrera jornada del Campionat de Menorca individual, Doro Gomila queda campió
absolut.

