2 a 7 de gener
En el Centre Cultural i Mercantil d’Alaior, s’han celebrat es Campionats
insulars per categories: juvenil, femenina, sub - 2000 i súper 50 i súper 65.
Lidia Comellas quedà campiona juvenil femenina.
13 i 14 de gener
A la Sala Jeroni Marquès, el CECA organitza el 7è Torneig d'Escacs de
Nadal -Sant Antoni.
Dia 13 matí es jugà un torneig d’escacs de semi ràpides d’iniciació, amb
una trentena de participants guanyà Joan Salord.
Dia 13 capvespre i 14 matí un Torneig d'Escacs de Nadal - Sant Antoni
d'escacs ràpid, amb 37 inscrits, guanyaren: Maria Bagur (femení), Joan Moll
(sub-12), Doro Gomila (sub-18), Tomeu Salord (sub 1600), Lidia Comellas
(sub-2000) i David Pons (absolut).
20 de gener
Comença el Campionat de Menorca per equips 2018.
El CECA presenta dos equips a Preferent i 3 a Primera.
1 de març
Amb motiu del Dia de les Illes Balears, el CECA organitza a la Sala
d’actes de l’IES Josep M. Quadrado, unes sessions de partides simultànies
contra Joan Cubas i Lidia Comellas.
17 de març
L’equip CECA A queda campió de Menorca per equips en la categoria
Preferent, és el 12è Campionat que aconsegueix.
L’equip CECA D queda campió de Menorca per equips en la categoria
Primera.
30 de març a 1 d’abril
Es juguen a Palma els campionats individuals d’escacs de Balears.
En la categoria absoluta queda campió Joan Cubas, el 8è que
aconsegueix.

Joan Moll queda campió en categoria juvenil masculina i Lidia Comellas
campiona juvenil femenina.
28-29 d’abril
El CECA A participa al Campionat de Balears per equips, jugat a Santa
Ponça. Queda en 3r lloc.
Coincidint amb aquest Torneig, es va disputar el Memorial escolar José
María Bellón, quedant campió Doro Gomila.
4 a 6 de maig
Es juga a Eivissa el campionat de Balears individual per edats sub 12,
sub 14 u sub 16, masculí i femení.
Doro Gomila queda campió sub 14.
Els altres components de l’expedició menorquina van obtenir excel·lents
resultats: en sub 12 Joan Moll ha quedat subcampió; en sub 16, Joan Ponsetí
ha quedat 3r; Jana Moll en femení sub 16 (que incloïa sub 14 i sub 12)
aconseguí el subcampionat sub 12.
12 de maig
Es celebra a la sala d’actes de l’ IES Josep M. Quadrado la 62ª edició de
la Concentració menorquina d’escacs, la festa anual dels escacs menorquí.
Donant entrega del trofeus aconseguits durant la temporada i, a la
vegada, organitzant uns tornejos en els quals quedaren campions el CECA en
categoria absoluta i en iniciació.
26 de maig
El CECA organitza a la Plaça des pins la 3ª Diada d’escacs.
A les 10 h, un Torneig Intercentres, en dues categories entre alumnes de
Primària: Una de 1r a 3r i l’altra de 4t a 6è. Formant equips de 4 jugadors amb
suplents, de diferents Escoles de Menorca: Tramuntana, Margalida Florit, Joan
Benejam, Doctor Comas, Pere Casasnovas, Sant Francesc de Ferreries, Sa
Graduada, Verge del Toro, Pintor Torrent i Salesians "Calós". Un total de 34
equips i 130 jugadors donaren un color espectacular a aquesta cèntrica plaça.
En la primera categoria quedà campió l’equip de Tramuntana i en la segona
Joan Benejam A.

A les 12.30 h una sessió de partides simultànies. 20 taulers contra David
Pons.
Es capvespre 50 jugadors van competir en un torneig de partides ràpides
que guanyà Doro Gomila.
La jornada va acabar amb una exhibició de partides a cegues.
2 de juny
Joan Ponsetí queda campió del torneig de partides ràpides jugat a
Ferreries.
9 i 10 de juny
Es juga a Es Castell el Memorial Antonio Pomar, amb la participació de
28 jugadors en categoria absoluta, en la que Liberto Triay queda campió, i 6 en
iniciació.
26 al 30 de juny
A Padrón (La Coruña) es juga el Campionat d’Espanya d’Escacs de
seleccions autonòmiques. La selecció Balear sub 14 està dirigida per el MF
David Pons amb 3 seleccionats del CECA: Doro Gomila. Jana Moll i Joan Moll.
30 juny i 1 juliol
Es juga a Fornells el Campionat de Menorca d’escacs ràpid. Joan Cubas
queda campió.
2 a 7 de juliol
Es celebra al Pavelló Poliesportiu Municipal de Ciutadella un campus
d’escacs per jugadors d’edats compreses entre els 6 i 18 anys (24 inscrits),
organitzat per la Fundació per a l’Esport Balear, baix la direcció del MF David
Pons.
9 al 14 de juliol
Jana Moll i Joan Moll juguen a Salobreña (Granada) el Campionat
d’Espanya individual sub 12.
Amb 213 participants, Joan Moll aconsegueix una gran proesa, queda
empatat en la primera posició amb 7’5 punts de 9 possibles. La “loteria” del

desempat el duu a la 4ª posició.
14 de juliol
El CECA organitza a sa Plaça des Pins de Ciutadella, el torneig d’escacs
blitz “Nou de juliol”, amb 32 jugadors de categoria absoluta i 4 d’iniciació.
16 a 21 de juliol
Doro Gomila participa a Salobreña (Granada) en el Campionat
d’Espanya individual sub 14. Entre 197 participants, queda en una magnífica
posició, la posició 31.
21 de juliol
Joan Cubas queda campió de Mallorca d’escacs ràpid, en el torneig de
Sant Jaume, jugat a Alcúdia.
22 de juliol
Joan Cubas queda 2n classificat en el torneig d’escacs blitz de Sant
Jaume, jugat a Algaida.
23 a 28 de juliol
Joan Ponsetí queda en la posició 57, entre 152 participants, al
Campionat d’Espanya individual sub 16, jugat a Salobreña (Granada).
28 de juliol
A Cala Corb (Es Castell) es juga el torneig d’escacs blitz Sant Jaume.
Amb 29 participants en categoria absoluta, a destacar la 2ª posició de Marc
Vinent. En iniciació hi van participar 7 jugadors.
30 de juliol a 4 d’agost
Lidia

Comellas

aconsegueix

un

extraordinari

resultat,

queda

subcampiona d’Espanya individual sub 18, en el torneig jugat a Salobreña
(Granada).
En aquest torneig també hi va participar Joan Moll.
4 i 5 d’agost

Lidia Comellas torna aconseguir un extraordinari resultat. Queda
subcampiona d’Espanya individual sub 18 d’escacs ràpid, en el torneig jugat a
Salobreña (Granada).
En aquest torneig també hi va participar Joan Moll.
És de justícia fer un esment especial al gran treball de David Pons com a
entrenador i al CECA com a club que estem elevant cada vegada més el llistó.
Els èxits de Lídia són una mostra més del seu bon treball.
2 d’agost
Es juga a Alaior el Torneig d’escacs blitz Sant Llorenç, amb 29 jugadors
inscrits en categoria absoluta i 9 en iniciació.
15 agost
Es juga a na Macaret un torneig d’escacs blitz, amb 44 participants en
categoria absoluta, en la que David Pons queda campió i 28 en iniciació.
17 a 26 d’agost
Esteve Campins, Francesc Campins, Doro Gomila, Santi Gomila i Joan
Ponsetí juguen en XX Open de Sants, Hostafrancs i la Bordeta (Barcelona).
Amb 420 inscrits entres els grups A, B i C.
18 d’agost
Torneig d’escacs blitz Sant Bartomeu a Ferreries. 34 jugadors de
categoria absoluta i 17 en iniciació.
21 d’agost
Torneig d’escacs blitz Sant Lluís. 34 jugadors de categoria absoluta i 17
en iniciació. 28 jugadors de categoria absoluta i 7 en iniciació.
20 a 28 d’agost
Es juga a Linares (Jaen) el Campionat individual absolut femení
d’Espanya. Entre 125 participants, Lidia Comellas queda en el meritori lloc 75.
1 de setembre
Joan Cubas guanya el torneig de les Festes de la Mare de Déu de

Gràcia, davant 31 participants.
També hi va haver una categoria d’aficionats amb 9 inscrits i la categoria
d’iniciació amb 6 participants.
29 de setembre
Joan Cubas guanya el Campionat de Menorca (30 inscrits) d’escacs blitz
que es jugà al Llatzaret (Maó), després de quedar empatat amb n’Albert Fraga.
A destacar també el 3r lloc de Doro Gomila i el 4t de Joan Ponsetí.
També es va jugar un Campionat per aficionats (6 inscrits) i el d’iniciació
(5 inscrits).
27 d’octubre
Comença el 65è Campionat de Menorca individual, amb 60 inscrits.
1 de novembre
David Pons imparteix a Ferreries una activitat dirigida prioritàriament a
entrenadors i monitors d’escacs, sobre l’entrenament dels escacs per a joves
menorquins; enllaçant amb la idea de considerar tota Menorca com un gran
club.
3 de novembre
Comença el Campionat de Menorca individual d’iniciació, amb 20
inscrits.
4 al 15 de novembre
Joan Moll juga el Campionat Mundial d’escacs sub 12 a Santiago de
Compostela. Entre 202 participants, queda en la posició 85, tot un premi a la
seva excel·lent trajectòria.
30 de novembre a 8 de desembre
Liberto Triay i Maria Triay participen al 17è Gran Torneig Internacional
d’aficionats sub 2000 que es juga a Benidorm. Entre 355 participants, Liberto
queda el la magnífica posició 42 i Maria en la 228.
5 a 9 de desembre

Impulsat per el CECA, l’equip Alumnes de David Pons, composat per
Pau Coll, Jana Moll, Joan Moll i Jaume Morlà, participa al 11è Campionat
d’Espanya per equips sub 12. Aconsegueix una magnífica 6ª posició entre 28
participants.
Al mateix temps, l’equip Alumnes de David Pons, composat per Jordi
Amengual, Lidia Comellas, Doro Gomila i Joan Ponsetí, juga el 11è Campionat
d’Espanya per equips sub 18. Aconseguint una excepcional 4ª posició entre 42
participants.
22 de desembre
Acaba el Campionat de Menorca individual.
El jove escaquista del CECA Joan Ponsetí si guanyava la darrera partida
seria campió. Va jugar de forma valenta i elegant, sense donar cap opció al seu
contrincant, guanyant merescudament el joc i aconseguint el seu primer títol
absolut de campió de Menorca. queda campió
29 de desembre a 5 de gener
Es juguen a Es Castell els campionats individuals del 2019, per
categories juvenil, femení, súper 50, súper 65 i sub 2000.

