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Les millors jugadores d'escacs
del món seran a Catalunya els
propers dies

Del 26 de setembre al 3 d'octubre es
disputarà a Sitges el Campionat del Món
d'Escacs Femení per Equips, al qual
participaran 12 seleccions de diferents
països. Entre les jugadores participants, hi
haurà diverses jugadores del top ten
mundial.

Equips participants:

Armènia 
França
Índia
CFR (jugadores de la
federació russa)
Azerbaijan
Geòrgia
Kazakhstan
Espanya
FIDE Amèrica
Alemanya
Polònia 
Ucraïna

60
jugadores

3 campiones del
món femenines
(modalitat escacs clàssic)

 
Mariya Muzichuk

Aleksandra Kosteniuk
Anna Ushenina

diverses
campiones del

món femenines
 

(modalitat escacs
ràpids i blitz)

15 jugadores
del top 25
mundial



(Rússia, 1998)
És l’escaquista russa més forta de la història. Ha
guanyat diversos mundials femenins per edats i s’ha
proclamat campiona femenina de Rússia en 3 ocasions
(2015, 2017 i 2020).

És una de les poques dones que ha aconseguit superar
la barrera dels 2600 punts d’ELO, i la 5a dona més jove
en aconseguir el títol de Gran Mestre.

Entre el seu repertori d’obertures hi podem trobar
l’obertura catalana.

(Ucraïna, 1989)
Gran Mestra, va aprendre a jugar a escacs als dos anys
i ha batut diversos rècords al llarg de la seva carrera. 

Campiona mundial femenina per edats en dues
ocasions (sub-10 i sub-14). 
Campiona del món femenina de partides ràpides
(2014).
Campiona del món femenina en la modalitat blitz
(escacs llampec) en 3 ocasions (2010, 2018 i 2019). El
2018 va fer-ho aconseguint el rècord de quedar
imbatuda durant 17 partides!

6 jugadores del top ten mundial

Entre les jugadores que participaran a la
competició, en trobem 6 dins el top ten mundial
(modalitat estàndard).
Us les presentem a continuació:

Aleksandra Goryachkina 2

TOP TENMUNDIAL

Kateryna Lagno 5

TOP TENMUNDIAL

https://ratings.fide.com/profile/4147103


(Ucraïna, 1992)
Va guanyar el Campionat Mundial Femení d’escacs el
2015.

Guanyadora de la medalla de bronze a les Olimpíades
d’escacs dels anys 2012 i 2014, amb l’equip d’Ucraïna.

El seu punt fort és la tàctica, i durant el mundial del
2015 els mitjans de comunicació la van anomenar “Miss
Tactics”.

(Ucraïna, 1990)
Gran Mestra d’escacs, 3 vegades campiona del món
femenina en diferents modalitats (Escacs Ràpids, 2016
i Blitz 2014 i 2016).

És la 4a dona de la història que ha superat els 2600
punts d’ELO.

És activista i ha dut a terme actes per reivindicar els
drets de les dones. El 2017 es va negar a participar al
Campionat del Món d’Escacs Ràpids i Blitz a Aràbia
Saudí, com a protesta, i va escriure un comunicat on
deia que no volia estar en un lloc “on a les dones se
les tracta com a ciutadanes de segona”.

Mariya Muzichuk 6

TOP TENMUNDIAL

Anna Muzichuk 7

TOP TENMUNDIAL

https://ratings.fide.com/profile/4147103


(Geòrgia, 1987)
Gran Mestra georgiana d’escacs.

Campiona del món femenina blitz (escacs llampec) i
campiona d’Europa femenina el 2017, títols que la van
portar a rebre el guardó de millor jugadora de l’any,
atorgat per la FIDE. 

A l’Olimpíada de Tromso (2014) va guanyar la medalla
d’or com a millor 1r tauler.

(Rússia, 1984)
Gran Mestra d’escacs, diverses vegades campiona
d’Europa i de Rússia en diferents categories. 

Campiona del món femenina del 2008 al 2010.

Promou els escacs entre els infants, ha escrit diversos
llibres de temàtica escaquística i va néixer el dia de Sant
Jordi!

 Alexandra Kosteniuk 8

TOP TENMUNDIAL

Nana Dzagnidze 10

TOP TENMUNDIAL

https://ratings.fide.com/profile/4147103


Dronavalli Harika 11

Cal destacar la
participació de
moltes altres
jugadores de
primera línia
mundial, les quals
es troben entre les
25 millors del
rànquing mundial
(modalitat
estàndard):

(Índia)

Polina Shuvalova 12
(Rússia)

Zhansaya Abdumalik 14
(Kazakhstan)

Alina Kashlinskaya 15
(Rússia)

Dinara Saduakassova 17
(Kazakhstan)

Nino Batsiashvili 18
(Geòrgia)

Lela Javakhishvili 23
(Geòrgia)

Elisabeth Paehtz 24
(Alemanya)

Gunay Mammadzada 25
(Azerbaijan)




