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Hola¡ els resultats dels equips del Sant Martí a la quarta ronda del Per Equips 19 de febrer de
2012, han estat::
1ª Divisió GRUP I
Preferent GRUP IV

Sant Martí
Sant Martí B

4

6

4

6

PRIMERA TERRITORIALLa
GRUP
Colmena
I
C

4,5

3,5

SEGONA TERRITORIAL Torrenegra
GRUP II

7,5

0,5

SEGONA TERRITORIAL Congrés
GRUP VC

3,5

4,5

TERCERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
IX F

3

1

Avui hem tingut algunes baixes, algunes pels refredats, i els resultats no han estat gaire bons
per nosaltres. Alguns hem vingut sense trobar-nos gaire bé, i encara hem tingut sort de no
perdre. L' equip A ha jugat contra el Barcelona-Uga B, i ens han presentat un equip
excesivament fort per les nostres posibilitats. Sempre hem anat pel darrera al marcador i
només dos victòries als darreres taulers han maquillat una mica el resultat. L'equip B tenia
millor equip que el rival, però una sorprenent derrota dels sis primers taulers, ha fet que
perdessin el matx. L'equip C ha perdut per la mínima amb els joves de la Colmena B, en un
matx que estava nivellat. L'equip D ha tornat a perdre i encara no ha conseguit puntuar. L'equip
E ha guanyat el Congrès C i manté es posibilitats de pujar de categoria. L'equip F jugava amb
el Barcelona-Uga E, i malgrat que per elo l'encontre estava nivellat, nosaltres hem tingut més
sort que els rivals, i hem guanyat 3-1, amb la qual cosa l'equip està primer a la classificació
empatat amb La Colmena C. Només el Carlos Espinosa i l'Andrés Hinarejos han guanyat les
quatre partides jugades, encara que el Nicolás Lu porta tres de tres.

Fins aviat. Ll.
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Crónica del Sant Martí A
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