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Campionat de Catalunya per Equips 2012
El St Boi campió de Segona Divisió
St Cugat i CECOB, guanyen a Preferent i Primera, respectivament
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Campionat de Catalunya per Equips 2012
Sant Cugat queda campió de preferent i CECOB de PPrimera
rimera Categoria
Redacció

D

esprés de la jornada del
passat diumenge 29 d'abril,
ja tenim campions de Catalunya de totes les categories llevat de Segona i Tercera.
A Segona Divisió el campió ha
estat el Sant Boi desprès de derrotar respectivament el Cerdanyola
del Vallès per 8 a 2 i el Tordera per
7 a 3. En segona posició ha quedat
el Tordera que va derrotar el Cerdanyola per 5,5 a 4,5.
Tots tres equips jugaran l’any
vinent a la Primera Divisió.
A la categoria Preferent el guanyador ha estat el CE Sant Cugat
en derrotar a la Final l’Espiga de
les Corts per 6,5 a 3,5. També va
guanyar el Gerunda B i El Masnou.
El subcampionat ha estat per L’Espiga de les Corts que havia derrotat l’anterior ronda el Sant Feliu.
A la primera Categoria el primer classificat ha estat el CECOB
en derrotar a la final al Badalona
per 5,5 a 2,5. L’equip de Comissions Obreres va derrotar en anteriors rondes el Vic i el Dotze Castells.
La setmana vinent tindrem el
quadre d’honor final de totes categories. Les finals de Segona i Tercera Categoria seran les següents:
Segona Categoria
Molí Nou
- Barcelonès Sud
Tercera Categoria
Hostalets Pier. - Arenys Munt B

El Sant Cugat (dreta) s'imposa a l'Espiga de les Corts (esquerra) per 3,5 a 6,5 a la final.

Resultats
Segona Divisió
8-2

Sant Boi

Cerdanyola B

Espiga Corts

Categoria Preferent
3½-6½

Sant Cugat

Badalona

Primera Categoria
2½-5½

CECOB

Molí Nou
Barcelones Sud

Segona Categoria
4½-3½
7-1

Martorell B
Caldes Montbui

Tercera Categoria
Arenys Munt B
2½-1½
Barcelonès Sud C
Hostalets Pierola
2½-1½
Gran Penya B
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El Sant Boi s'imposa a Segona Divisió
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Actes de les finals
St Boi

8-2

Cerdanyola B

Chalmeta, R.
1-0 Valencia, Josep
Lerch, Jose Mª 1-0
Grau, Jaume
Moreno, Daniel 1-0 Comallonga, J.
Chalmeta, J.
½-½
Borges, J.
Chalmeta, Jordi 1-0 Norte, Andrea
Navarro, Manel 1-0 Pozanco, Marc
Iglesias, F.
½-½
Ruiz, Alfons
Bada, Jordi
1-0 Garcia, Mario
Mitjavila, Josep 1-0 Garcia, Roger
Prats, Oscar
0-1
Sanchez, Pol

Espiga
Margalef, J.
Blasco, A.
Ortiz., Aitor
Torres, Sergi
Moratinos, F.
Mut, Guillem
Sanchez, E.
Leiva, Sergi
Jimenez, G.
Gibert, Enric
Badalona

3.5-6.5

St. Cugat

0-1 Romero, Joan
0-1
Sorroche, JM
0-1
Campos, M.
0-1
Macaya, A.
0-1
Gironella, L.
½-½
Rios, Jaume
1-0
Barcelo, C.
1-0
Fierro, Antoni
0-1
Real, Albert
1-0 Dios, Victor F.
2.5-5.5

La final de preferent va enfrontar els equips de l'Espiga, a l'esquerra, contra el St. Cugat.

CECOB

Vives, Jordi
1-0 Mateos, Jesus
Diaz-Flores, P. 0-1
Sharaibi, O.
Ferre, Josep
0-1 Cardenas, F. A.
Sumelzo, J.
½-½ Aprea, Daniele
Gatell, Eric
1-0 Santolaria, M.
Diaz-Flores, P. 0-1 Andres, Jose E.
Garcia, Aitor
0-1 Gabarro, Jaume
Murat, Eduard 0-1 Montoya, Daniel

Jugadors del St. Cugat analitzant la
partida, un cop acabat el matx.

El St. Cugat, mirant de front, a la foto, van derrotar Gerunda i Masnou per ser a la final.

A l'esquerra, en primer terme, Aitor Ortiz (L'Espiga) contra Marc Campos (St. Cugat).
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Campionat de Catalunya per Equips Sub-12
Peona i P
eó revalida el títol a la "Final a 4"
Peó
El diumenge 29 d’abril van acabar les fases finals de la categoria
Sub-12 de promoció del Campionat de Catalunya per Equips
d’enguany, i que s’han disputat en un esplèndid local, com és
el Casal d’Entitats Mas Guinardó de la Ciutat de Barcelona. Entre el
matí i la tarda, s’ha jugat la "Final a 4", així com els play-offs
d’ascens a la categoria sub-12 preferent.
Joan A. Pérez

E

n
el
seu
tercer
any d’existència, aquest
grup de competició de
promoció Sub-12, ubicat dins els
Campionats de Catalunya per
Equips, té cada cop més equips
participants (29 a la delegació de
Barcelona i 16 a la de Girona) i
gaudeix d’una fase final magnífica tant de nivell com d’emotivitat.
Aquest any s’incorporava per primera vegada l’equip campió de
Girona, que junt amb els tres primers classificats de la categoria
sub-12 preferent de Barcelona, establia els equips que disputarien la
"Final a 4" d’enguany, i que va
donar la següent classificació final:
Campió:
Subcampió:
3r.
4t.

Peona i Peó
Llinars
Gerunda
Mollet

El sorteig va deparar els enfrontaments de semifinals entre el Llinars i el Gerunda, i entre el Peona
i Peó i el Mollet, que han derivat
en una ronda matinal emocionant
que fins passat les 3 hores no s’ha
acabat definint, amb els següents
resultats:

L'equip del Peona i Peó torna a guanyar la competició, un any més.

Llinars
2 - 2 Gerunda
Peona i Peó 3 - 1 Mollet
L’equip del Llinars semblava que decantava l’enfrontament
cap al seu costat amb certa facilitat, desprès de la victòria del seu
primer tauler i les taules a l’últim,
amb una partida igualada al segon
i avantatge decisiva al tercer; però
de cop el Gerunda aconsegueix
guanyar en el segon tauler i una
mica més tard recupera l’avantatge a l’últim, i quan semblava que
podien aconseguir la remuntada,
l’última partida en joc finalitza en
taules, amb un final de dama contra dues torres, que donen un empat a 2 al marcador, però que el
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desempat permet al Llinars accedir a la final.
En l’altre enfrontament,
quasi una repetició d’emoció i tensió. El Peona i Peó aconsegueix
amb relativa facilitat posar-se 2 a
0 en el marcador, gràcies a les seves victòries als taulers 3 i 4, però
les coses no pintaven massa bé per
ells als dos primers taulers. El segon tauler de Mollet guanya i apropa al seu equip al marcador, passant a ser decisiu el resultat al primer tauler. Qui guanyi va a la final. El sacrifici de peça que el jugador barceloní va fer el va dur a
jugar amb desavantatge material a
la partida, però portant la iniciati-
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Equips participants en la final a 4: Peona i Peó i Gerunda al darrera; Mollet i Llinars al davant.

va, per girar finalment aquest desavantatge i entrant en un final de
torre i dama, amb peó de més. Les
taules no li servien al Mollet, i el
punt es decantà finalment per al
Peona i Peó.
Ja estava la Final i la disputa
pel 3r i 4t lloc servits a la ronda de
tarda. Aquests van ser els resultats:
Final
Llinars
2 – 2 Peona i Peó
3r i 4t
Gerunda
3 - 1 Mollet
Novament, partides molt disputades i emoció fins al final. El Peona i Peó accedia a la seva
tercera final en tres anys, mentre
que el Llinars la disputava per primera vegada. El Llinars aconseguia posar-se 2 a 0, per les seves
victòries als taulers segon i quart,
però les partides al primer i tercer
tauler no pintaven bé; i si les guanyava el Peona i Peó serien els
campions. La tercera partida es
comença a decantar cap al Peona i
Peó, però al primer tauler un sa-

crifici de dama mal calculat dur a
tenir avantatge decisiva al jugador
del Llinars encara que havia de
guardar-se dels perills d’un rei
massa desprotegit. Quan sembla
que l’enfrontament es pot decantar cap al Llinars, el jugador del
Peona i Peó troba la sort que li havia mancat en la resta de la partida, i aconsegueix una xarxa de mat
que li dóna el punt i pràcticament
el campionat, per moments desprès
guanyar al tercer tauler, i proclamar-se campions i renovar el títol
que havien aconseguint l’any passat a Manresa.
Mentre, pel 3r i 4t lloc, l’enfrontament entre el Gerunda i el
Mollet s’allargava amb una gran
igualtat. Un empat a 1, amb victòria del Mollet al primer tauler i del
Gerunda al tercer, deixava les espases en alt, ja que malgrat el Gerunda tenia avantatge en les dues
partides que quedaven, una relliscada en qualsevol de les dues li
hagués donat la victòria al Mollet.
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Finalment, els jugadors vallesans
no van poder sumar cap més punt,
i el Gerunda assolia el 3r lloc de la
classificació, havent demostrat un
molt bon joc i una sang freda en la
seva primera participació en una
«final a 4».
Paral·lelament, en aquesta final,
es disputaren els play-offs d’ascens
a la categoria sub-12 preferent de
Barcelona, que donaria els dos
equips que pujarien en aquesta categoria, i els favorits, Les Franqueses i el Cerdanyola-Mataró, que
havien estat campions dels seus
grups, van ser finalment qui les van
aconseguir; amb els següents resultats:
1a Eliminatòria - Quarts
At. Colon
3 - 1 Espluguenc
Cerd. Mataró 4 - 0 St Joan
Franqueses A 3 - 1 Franqueses B
Vilafranca
4 – 0 Mataró
2a Eliminatòria - Semifinals
Cerd. Mataró 3 - 1 Vilafranca
Franqueses A 3 - 1 At. Colon

