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Quants pugen i quants baixen...?

Una pregunta habitual quan s'entra al darrer terç del Campionat per Equips. Com cada
temporada els moviments a les categories gironines queden supeditats a si hi ha o no equips
de les nostres comaques que descendeixin de Segona Catalana. Amb d'altres paraules: si
baixessin o el Figueres B o el Santa Eugènia A o l'Olot A o el Gerunda B, llavors es generaria
una sèrie d'ajustos en cadena (en forma de més descensos i/o menys ascensos).

El quadre verd fosc és el d'ascensos/descensos si els 4 equips esmentats conserven la
Segona Catalana. El quadre vermell engloba els supòsits en cas de descens d'un equip gironí.
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Aquest cap de setmana finalitzen les lligues de Segona i Tercera Gironina (dos grups de set
equips a 2ª; i vuit equips als dos grups de 3ª). Després es faran uns playoffs que determinaran
les classificacions complertes dels 14 equips de 2ª i dels 16 de 3ª.

Qui ascendiria hores d'ara?

El millor equip de Preferent és el Guixolenc amb 5'5 punts, havent-se enfrontat amb els
perseguidors immediats (Banyoles i Cassà). Les dues places d'ascens de Primera Gironina són
momentàniament ocupades pel Blanes i pel Salt i Girona, amb 6 punts cadascun d'ells. El Sant
Gregori és ara el tercer, amb un punt menys.

A Segona Gironina l'Olot C i l'Olot D dominen un grup, mentre que Caldenc i Santa Eugènia B
dominen l'altre. Els quatre entrarien al playoff per repartir-se tres places d'ascens. A Tercera
Gironina: Platja d'Aro i Blanes B dominen un grup, mentre que Santa Pau i Els Palaus l'altre.
Ascendirien en el pitjor dels casos tres d'ells, en el millor tots quatre.
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