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Hola¡ Els resultats dels equips del Sant Martí a la vuitena ronda del Per Equips han estat:
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Avui ens han passat factura les fallas de València, per que diversos dels nostres jugadors hi
han anat. Hem tornat a jugar els tres equips locals a la sala d'actes del centre cívic. El primer
equip de 1a Divisió ha guanyat a La Colmena que, a pesar que ja havia baixat de categoria, ha
presentat quasi el millor equip possible. Nosaltres èrem lleugeramnet millors d'elo a tots els
taulers. El matx no ha estat gens clar durant el matí, han fet taules els cinc primers taulers, i a
la segona meitat dels jugadors, hem guanyat l'Evarist, el Pau i jo després d'unes partides amb
molts errors pels dos bàndols. D'aquesta manera portem 4,5 punts. L'equip B de categoria
Preferent ha guanyat l'Espiga de les Corts A, i encara que el marcador sembli ajustat hem
arribat a anar 6-2, només que llavors hem perdut les dos darreres partides. Amb els 4,5 punts
que portem aquest any no podrem pujar. L'equip C de 1a territorial ha guanyat a casa del
Masnou B (equip que es despedeix definitivament de la categoria), a pesar d'anar amb 7
jugadors, i porta 3,5 punts. L'equip D de 2a territorial també ha jugat amb 7 jugadors i ha perdut
a casa del Vallromanes A. D'aquesta manera es queda amb 2,5 punts. L'equip E de 2a
territorial ha tornat a perdre, aquest cop amb el Cerdanyola E i ha perdut part de les opcions
que tenia d'ascendir de categoria, donat que es queda amb 5 punts. L'equip F de 3a territorial
s'ho jugarà tot a la darrera ronda donat que va empatat amb 22 punts en segon lloc amb La
Colmena C, després d'empatar avui amb ells, a un sol punt del Barcelona-Uga E.

Fins aviat. Ll.
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Crónica del Sant Martí A

Crónica del Sant Martí B
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