Campionats de Catalunya: 4a i 5a Ronda
Escrit per Q.M.
Dilluns, 06 de Abril de 2009 22:45

Tercer dia de competició i en Marc Prujà i en Guillem Salagran segueixen amb pas ferm al
capdavant dels seus respectius grups.

A sub10, en Guillem Salagran compta per ara les rondes per victòries però no ha estat fins la
cinquena partida que ha guanyat sense patiments (5 de 5). Per contra, l'
Aleix Torres
ha notat el fet de ser un jugador de primer any i que estava jugant contra els més forts de la
categoria. Continúa amb 3 punts. L'
Adrià Barris
té el punt que va aconseguir ahir: fa poc temps que juga però està plantejant partides
interessants.

A sub12, els quatre jugadors del Gerunda es troben a mitja taula tots ells amb opcions de
ficar-se a la part alta de la classificació (gairebé tots amb 3 de 5). Això seria molt important
perque els tres millors jugadors de cada club computen pel títol per equips (el memorial Jordi
Puig). Tot indica que en Marc Prujà i en Guillem Salagran estaran molt amunt en els seus
grups, i el resultat d'algun sub12 (
l'
Eduard Salagran
, en
Rasen Mediñà
,
l'Eloi Fanals
o
l'Eduard Prujà
) o potser de
l'Aleix Torres
podríen ajudar-nos a lluitar pel títol a nivell de club.

A sub16 en Marc ha disputat una partida on semblava que les blanques podien aconseguir
aventatge gràcies als seus dos peons de més. Finalment l'Oriol ha perdut el sentit del perill i ha
debilitat fatalment el seu rei, precipitant el final gràcies a un remat ben conegut per tothom.
Play chess online !
I demà veurem tot un "clàssic": Marc Prujà contra Enrique Colon, tots dos amb 4'5 (però a 8
rondes no hi ha marge per recuperar). Es coneixen molt, això vol dir partida incòmode. En
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Marc Baig
ha guanyat avui pel matí i porta 1'5.

De la resta d'escaquistes gironins cal destacar el bon paper del figuerenc Oriol Serra a sub10,
de la Gal.la Garcia-Castany a sub12, i de'n Marc Balagué a sub14 tots ells amb 4 punts de 5 i
lluitant en els primers taulells.

Sort a tots!

Ah, per cert, en Jordi Gusó ha promés llançar-se vestit a la piscina en cas de grans resultats.
Arribat el cas, si us plau, feu fotografies !!!
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