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Diumenge 15 d'abril

Demà diumenge s'inicien els Play-offs d'ascens (a Divisió d'Honor i a Primera Divisió). En total
són quatre enfrontaments, sense presència gironina.
Sant Andreu - Reus Deportiu (per l'ascens a DH) Catalunya - Cornellà (per l'ascens a
1ªDivisió)
Gran
Penya - Sant Andreu B
(per l'ascens a 1ªDivisió)
Tàrrega - Jake
(per l'ascens a 1ªDivisió)
També es juguen les Fases Finals de totes les categories. Són molts els enfrontaments, i
només us recordem aquells en els que hi participa un equip gironí (hi ha 12 matxos i 14 equips
que descansen). Així, alguns equips de la nostra demarcació han queda exemps de participar
als enfrontaments de demà i s'esperen una setmana (és el cas del Gerunda B, Tordera B,
Fanalenc i Olot C).
Cerdanyola Vallès B - Tordera A (Final de Segona Divisió) Cecob - Dotze Castells A
(Final de Primera Territorial)
Olot C - Ullastrell
(Final de Tercera Territorial)

Aquests enfrontaments són eliminatòries en la majoria dels casos (a Segona Divisió és un
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triangular perque hi ha tres grups i, obviament, són tres els campions). Segons el nombre de
grups que, arreu de Catalunya, tingui una categoria s'allargaran més o menys diumenges les
eliminatòries fins que quedi un campió català absolut. Adjuntem l'accés a la circular que ha
preparat la Federació Catalana d'Escacs,
http://www.escacs.cat/Noticies/nota0060.htm
Diumenge 29 d'abril

Aquest dia es jugarà la final a quatre dels grups sub12 del Campionat de Catalunya per Equips

(formats per jugadors sub12 i elo<1850). Els quatre millors equips es trobaran a Barcelona per
jugar una semifinal pel matí i la final per la tarda: Mollet, Peona i Peó, Llinars i Gerunda. Els
equips són de quatre jugadors. Perque us situeu: en aquesta categoria hi ha participat jugadors
com l'
A
leix Torres, Richard Coll, Laura Martinez, Adrià Barris, Marta Feliu, Marc Boix, Jacint
Blanch, Pol Ros
... per dir els habituals dels nostres dos primers equips sub12, que han estat campions i
sotscampions de Girona. Solvència contrastada!

Tornem a la 'final four' del dia 29. Podeu comprovar que els nostres rivals (bé, de fet pensem
que també es pot dir de nosaltres) són dels clubs que més estan treballant els escacs base i
dels que més importància donen (i donem) a les categories de promoció. Per suposat que hi ha
d'altres clubs que estan fent també molt bona feina, però no ens sorprén gens coincidir amb
Peona i Peó, Llinars i Mollet. Us anirem informant, perque ens fa molta il·lusió haver-nos
classificat.
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