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El Cassà eliminat de les fases del títol de Preferent

Ja hem explicat que el Cassà ha realitzat un fantàstic campionat, només cedint un punt quan
era virtualment el campió.

Amb l'ascens garantit a Segona Catalana avui el Cassà començava les eliminatòries per
determinar el millor equip de la categoria. Desplaçament llarg a Calaf en el que es pot
considerar un dia de festa, ja que el principal objectiu s'havia assolit. Per cert, el club amfitrió
disfruta d'un excel·lent local de joc: ampli, lluminós, còmode.

El resultat ha estat molt ajustat: Calaf 5'5 - Cassà 4'5, encara que l'empat hagués afavorit els
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locals per millor holandés. Els primers escaquers s'han decantat per l'equip de casa, mentre
que els cassanencs han puntuat més per darrera. Menció especial mereix Ricardo Alejo (foto),
que amb la seva victòria d'avui tanca un torneig pràcticament perfecte: 9'5 punts en 10 partides.

El Santa Eugènia B perd amb el Sant Andreu C

El Santa Eugènia es va proclamar campió de Primera Gironina en la darrera ronda,
imposant-se al Gerunda C. Tots dos jugaran la propera temporada a Preferent. El dret de jugar
les eliminatòries pel títol de Primera, però, corresponia al Santa Eugènia. Avui rebien a un dels
filials del Sant Andreu, que ha vençut a domicili:
Santa Eugènia 3 Sant Andreu C 5
.

Vilobí i Santa Eugènia C no s'aturen

El campió de Segona Gironina jugava avui a casa. El Cornellà s'ha presentat amb dues baixes i
això ha facilitat la feina. El resultat bastant clar: Vilobí A 6'5 - Cornellà 1'5. Destacadíssim
campionat, per cert, de Carles Ros que ha aconseguit guanyar totes les partides. Se'l felicita!.
El Santa Eugènia C segueix endavant per la incompareixença de l'Esplugues:
Santa Eugènia C 4 - Esplugues B 0
. Seguirem atents dels resultats en properes setmanes.
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