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Hola!!, els resultats de la 3a Ronda del Per Equips el 12 de febrer de 2012 han estat:
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Tercer empat consecutiu del primer equip. Avui ens faltaven dos titulars del primer equip, i per
això han debutat aquest any el David Vivancos i el Manel Riera. A pesar d'això, nosaltres
teníem millor equip que el Peona i peó, el local del qual, el Más Guinardó, té unes grans vistes
de la ciutat Barcelona. A mig matí semblava que estàvem millor, donat que el Pau Castillo ha
guanyat i el Miquel també, després de demanar dos cops taules el seu rival i aquest dir-li que
no. Però a darrera hora he perdut jo quan el meu rival més apurat de temps anava, i juntament
amb les derrotes del Vázquez i el Manel Riera quasi perdem el matx. El Lluís Sánchez ha
empatat una posició complicada i el David a la darrera partida ha guanyat un final que podien
ser taules. Total que encara hem tingut sort i podíem haver perdut l'encontre. Clar que durant el
matí diversos jugadors dels dos equips han anat apagant el llum de la sala involuntàriament, és
clar, la qual cosa li ha donat més emoció a les partides. L'equip B també ha empatat i porta
com el A 1,5 punts. Nosaltres érem millors d'elo a la majoria de taulers, però això no ha estat
suficient per guanyar l'encontre. El C ha guanyat el Sant Josep C, i porta també la mitat dels
punts. El D ha perdut al local de la Once, amb el seu primer equip, a pesar que érem locals
nosaltres. Ells eren molt superiors per elo i això s'ha reflectit al resultat final. L'equip E ha tornat
a guanyar i porta dos punts. Sobre l'equip F he de dir que sembla que l'entrada al local de joc
del Sanlley no era per l'adreça on constava al web de la FCE, donat que encara que el local era
allà, s'entrava per una porteria de veïns normal i corrent, mentre que la porta de l'adreça on
consta a la FCE no s'obre els caps de setmana, de la qual cosa ens queixarem. El cas és que
per aquest detall hem perdut un punt per incompareixença, ja que un jugador nostre s'ha
quedat a la porta on indicava el web de la Fce, que no s'ha obert en tot el matí.

1/2

Cto. por equips de Catalunya: 3ª ronda
Escrit per Administrador
dilluns, 13 de febrer de 2012 09:59 - Darrera actualització dilluns, 13 de febrer de 2012 20:30

Fins aviat. Ll.
Crónica del Sant Martí A

Crónica del Sant Martí B
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