El Gerunda afronta la temporada 2013 amb 12 equips
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El Gerunda A i B competiran a categories catalanes

El nostre primer equip seguirà enguany a l'exigent Primera Divisió. Ens ha correspost un grup
còmode en termes de desplaçaments,

però esportivament molt exigent (a l'altre grup de Primera hi ha filials de 3 equips de Divisió
d'Honor, en el nostre cap).

Aquesta temporada seran dos equips del Gerunda els que jugaran a categories catalanes.
Perque el
Gerunda B retornarà a Segona
Divisió, on va tenir-hi una única i fugaç presència ara farà set temporades (compartirem grup
amb alguns equips gironins francament potents com l'Olot A o un Santa Eugènia A novament
reforçat).
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Sis equips a les lligues Territorials amb novetats a Segona Gironina

A les categories territorials hi presentarem sis equips. El Gerunda C a Preferent, mentre que el
D serà a Primera Gironina.
El
Gerunda E i el F repe
teixen a Segona Gironina, amb la novetat de que els equips estaran formats per sis jugadors.
No és la única novetat a Segona Gironina, que el 2013 estarà distribuïda en dos grups de 8
equips. Una lligueta a 7 voltes amb 2 matxos més, creuant al final els dos grups. A Tercera
Gironina hi hem inscrit el
Gerunda G
i el
Gerunda H
,

on hi participen equips de 4 jugadors.

L'inici de la competició serà el tercer diumenge de gener. S'avança una setmana per tal de que
tot el Campionat per Equips (9 voltes) es jugui abans de Setmana Santa. Això implica que la
Fase Final de la Copa Catalana s'endarrereixi tres mesos per alliberar un diumenge. El
calendari 2013 presenta, per tant, alguna lleu modificació respecte el que s'ha fet en
temporades recents.

Quatre equips del Gerunda al grup Sub12 de Tercera
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Seguim creient molt en aquest format: un grup de Tercera amb nens i nenes sub12 i un elo
màxim de 1800 punts. Ja que són molts els jugadors que han deixat de complir algun dels dos
requisits (Aleix Torres, Richard Coll, Adrià Barris, Marta Feliu, Laura Martinez, Jacint
Blanch, Marc Boix
...) reduïm a quatre el nombre d'equips i comptem amb tots ells
per participar a Primera i Segona Gironina.

Entenem que la lliga sub12 començarà més tard: a meitats de febrer, possiblement. La lligueta
és a fa amb dos partides cada diumenge, i probablement s'enllesteixi en 4 o 5 caps de
setmana.
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