Playoffs del Campionat per Equips: el Gerunda B tanca la temporada 2011
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El segon equip perd al Guinardó

El Gerunda B es desplaçava a Barcelona per jugar contra el que ens semblava el rival més
complicat. Ho recordem a risc de repetir-nos: una única plaça a Segona Catalana a
repartir-nos entre set clubs, després de la renúncia del Reus.

Hem presentat un equip molt sòlid, reforçat amb tres jugadors del tercer equip i en Javier
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Castrillon
(tots sabem que el seu elo no reflecteix el seu joc, com proven els resultats del "Per Equips").
El resultat no podem dir que hagi estat ajustat (
Peona i Peó B 6'5 - Gerunda B 3'5
), però el matx ha estat molt renyit fins el darrer moment. Alguna de les partides que han
finalitzat en taules segurament meirexia més premi, però per ser justos hem d'admetre que
l'holandés no ens afavoria (el sistema holandés és un sistema de desempat que prima els
punts dels primers escaquers).
Francesc Xavier Saurina
(foto) ha guanyat i finalitza el campionat molt millor que no el va començar, amb cinc punts en
les darreres sis partides.

Punt i final

La temporada 2011 la recordarem com la millor fins el moment, amb la sensació de que com a
club el Gerunda encara no ha tocat sostre. En relació al segon equip, feia temps que
esperàvem una campanya com aquesta: cal dir però, que el
Gerunda B ja ha
disfrutat en el passat la Segona Catalana (fa quatre anys?). Llavors l'equip va mantenir-se una
única temporada i, malgrat patir esportivament, els components la recorden amb simpatia.
Vaja, que és un objectiu de futur que no descartem (amb el permís del Banyoles, del
Guixolenc...).
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