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Hola¡ els resultats de la 7a ronda, 11 de març de 2012 dels equips de Sant Martí han estat:
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Gran jornada pels nostres interessos, donat que hem fet 4 punts en els 5 primers equips, que
salva el A, B, C i D dels descens i on el E i F mantenen les opcions d'ascens. El primer equip
ha anat a Olot on avui hi havia una interessant fira gastronòmica a la Rambla d'en Blai, davant
mateix de la seu del Club d'Escacs Olot, al Casino del poble. El Pau Castillo ha arribat mitja
hora tard per que s'ha topat amb una cursa ciclista. Nosaltres èrem millors als darrers taulers,
la qual cosa no s'ha reflectit al resultat final donat que als quatres darrers hem fet només un
punt i mig. Per sort per davant han estat més fins, i al final el Josep Maria Vázquez no ha volgut
forçar un final guanyador per que amb taules ja ens emportàvem el punt. D'aquesta manera el
primer equip té 3,5 punts. Com sempre el dinar el millor. El B ha tret un valuós empat al local
del Tres peons, amb el mateix filial local. Ells tenien més elo als primers taulers, on ens han
guanyat clarament, però nosaltres hem guanyat als darrers. Així el B ara té 3,5 punts. El C, que
jugava com els altres equips a la sala d'actes, ha guanyat inesperadament el Badalona A que
portava 6 de 6. Sembla que hi ha hagut una jugada il.legal al primer tauler que ha fet perdre el
punt d'aquest tauler als visitants. Després d'aquesta important victòria el C porta 2,5 punts. El D
ha empatat amb el Badalona B a pesar de tenir algunes baixes. Sembla que ha pogut passar
de tot al matx i al final ha empatat, amb la qual cosa ara porta 2,5 punts. El E ha guanyat el
Tres peons F i va en tercer lloc amb 5 punts. El F ha empatat amb l' Edami B i va empatat amb
La Colmena C amb 20 punts al primer lloc. Encarrilem així dels dos darreres rondes amb quasi
tota la fina feta.
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Fins aviat. Ll.

Crónica del Sant Martí A

Crónica del Sant Martí B
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