9ª Ronda Campionat Per Equips: "Alegries al final de l'abecedari (II)"
Escrit per
Diumenge, 21 de Març de 2010 23:28

Darrera ronda del campionat per Equips 2010

Els primers equips s'enfrontaven a adversaris a les primeres places dels seus grups: el
Tarragona A amb opcions matemàtiques de quedar campió, el Salt i Girona A lluitant per
ficar-se al playoff i La Bisbal com a merescut guanyador de la Primera Gironina. A Segona
Gironina la història era un xic diferent: en aquest cas els que s'hi jugaven molt èrem nosaltres i
sobre el paper molt poc els rivals.

El Tarragona i La Bisbal han vingut pràcticament amb els jugadors titulars i això s'ha notat.
Esperàvem que el Salt i Girona intentaria lluitar pel títol amb el seu segon equip, i que el seu
primer potser tindria alguna baixa. A la pràctica el Salt ha centrat els seus esforços a Preferent.
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A les primeres taules: Àlvar Alonso i Luis Enrique Valle

Nosaltres ens hi jugàvem molt a Segona. El Gerunda D s'ha trobat a Sant Feliu l'adversari
reforçat com mai a la temporada (massa tard, potser). En canvi el
Gerunda E
s'ha beneficiat d'un Vilobí amb vàries baixes com el seu delegat, Felip Mató, no deixava de
lamentar. El seu esperit era plantar cara. El
Gerunda F
ha guanyat clarament a Salt, per tancar la temporada a Tercera.
GERUNDA A - Tarragona A
6'5 - 3'5
ERUNDA C - La Bisbal
Guixolenc B - GERUNDA D

3'5 - 6'5Salt i Girona A - GERUNDA B
G
2-6
2'5 - 5'5

GERUNDA E - Vilobí A
Salt i Girona D - GERUNDA F

6-2
0-4

GERUNDA G (descansa)

En els propers dies repassarem la temporada equip per equip, estadístiques, resultats... Esteu
atents!
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