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Els propers diumenges es jugaran les darreres rondes del Per Equips, les rondes dels que
lluiten per pujar (categories amb play-off) i per determinar el millor equip català de cada
categoria (play-offs pel títol). Malauradament no hi ha cap equip del Gerunda, us detallem els
aparellaments dels equips gironins. Sort a tots!

Play-off ascens a Primera Divisió: Santa Eugènia A - Ideal Clavé A. Els barcelonins tenen
un equip més equilibrat, però la temporada del Santa Eugènia ha sorprés a propis i estranys.
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_SEG.pdf
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_ICL.pdf

Play-off ascens a Segona Divisió: Vilanovenc A - Cassà A. Els lleidetans són a priori
lleugerament més febles en els darrers taulells, però juguen a casa i això sol equilibrar-ho.
Sabem que a Cassà fa molta il·lusió aquesta eliminatòria i que aniran amb tot l'armament.
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_CSS.pdf
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_VLN.pdf

Play-off títol de Preferent: Lleida B - Figueres B. Desplaçament molt llarg dels figuerencs,
que pot accentuar l'avantatge d'elo (mínima) dels locals.
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_LLE.pdf
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_FIG.pdf

Play-off títol de Primera: Vilafranca B - La Bisbal d'Empordà. Es repeteix la pel·lícula: un
desplaçament pesat i un local lleugerament superior, encara que sent el segon equip del
Vilafranca podrien haver jugadors no aliniables.
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_BIP.pdf
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_VIF.pdf

Play-off títol de Segona: Lloret - Sant Josep C. El que té salsa em aquesta eliminatòria és
que de nou equips, set passen de ronda i només dos juguen la prèvia. Al Lloret li ha tocat jugar.
A priori són favorits (millor equip, incompatibilitats en aliniacions i no haver-se de desplaçar).
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_LLO.pdf
http://www.escacs.cat/infoPerEquips/fitxers/ordre_forces_SJO.pdf
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Play-off títol de Tercera: Ullastrell - Dotze Castells C; Ripollet - Salt i Girona E; Sant
Josep D - Dotze Castells B.
Tots tres juguen a fora.
http://www.escacs.cat/competicions/finals2010.htm
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