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Hola¡ Els resultats dels equip del Sant Martí a la sisena ronda del Per Equips del 4 de març de
2012, han estat:
1ª Divisió GRUP I
Preferent GRUP IV

Sant Martí
Sant Martí B

5.5

4.5

6

4

PRIMERA TERRITORIALCírcol
GRUPCatòlic
I

5.5

2.5

SEGONA TERRITORIAL Calella
GRUP L'Amistat
II

2.5

5.5

SEGONA TERRITORIAL Ripollet
GRUP V

5.5

2.5

TERCERA TERRITORIALSant
GRUP
Martí
IX F

2.5

1.5

Jornada positiva pels nostres interesos, donat que després de la sisena ronda, quasi no hi ha
cap equip que pugui baixar i el E i F encara poden pujar. Avui han guanyat el primer i segon
equips, el primer cop que passa aquest any. Tornàvem a jugar a la sala d'actes com ha passat
diferents cops aquest any. Nosaltres èrem millors apriori que l'Ideal de Clavé, però ha costat
molt guanyar el punt. Han guanyat per primer cop els nostres dos primers taulers, l'Òscar
rebutjant taules altre cop. El matx ha estat molt igualat com reflexa el marcador final. El B ha
guanyat a un rival inferior que s'ha presentat amb 9 jugadors. El C ha perdut amb els veterans
del Círcol Catòlic de Badalona que ens han presentat la millor alineació possible. El D ha
confirmat la salvació, fent el segon punt a Calella. EL E que semblava que portava equip per
puntuar, ha perdut a Ripollet, encara que els rivals tenien millor equip per davant i per darrera.
El F ha guanyat per la mínima, en un matx on podia haver passat de tot i les partides han anat
donant voltes constanment. L' Andrés Hinarejos segueix intractable amb 6 de 6.

Fins aviat. Ll.
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