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El Gerunda A ja va proclamar-se campió de Catalunya de segona Divisió

D'ençà va finalitzar la Lliga Catalana d'Escacs tots els equips vencedors de tots els grups han
jugat els playoffs per determinar els millors de cada categoria. A Divisió d'Honor el Barcelona
UGA ha estat el millor dels setze equips que competien en dos grups, en un format de doble
lligueta (ja vàrem explicar-vos la gran igualtat i la certa polèmica en relació a la idonïetat dels
desempats).

A Primera Divisió hi ha dos grups que han guanyat el Mollet i el Terrassa, proclamant-se el
Mollet campió de la categoria (a la fase de grups va estar intractable amb 8'5 de 9, per cert).
Els dos equips i el CE Catalunya, que ha superat al Sant Martí en el playoff d'ascens, pendran
part de Divisió d'Honor el 2015. Del tot merescudament, per cert.

El Gerunda A va ser un dels guanyadors dels quatre grups a Primera Divisió (juntament amb
el Sant Cugat, el Jake i el Gran Penya). El
Gerunda A va adjudicar-se el títol del
millor de Catalunya per millor desempat després del 5 a 5 a Sant Cugat.

Les territorials encara no s'han resolt

Les quatre categories territorials, com és natural, estan formades per molts més grups i
segueixen jugant hores d'ara eliminatòries. A Preferent hi ha set grups (4 de Barcelona, a més
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del de Lleida, Tarragona i Girona). La final es juga demà entre el Balaguer i l'Aragonés (que va
superar a semifinals al Banyoles, el campió gironí de Preferent).

A Primera Territorial hi ha onze grups (vuit dels quals són de Barcelona). El Lloret va ser el
guanyador de la Territorial de Girona. Demà es juga la final entre el Sant Cugat B i El Prat.

A Segona Territorial hi ha tretze grups. Els dos grups de Girona varen ser guanyats pel Santa
Pau i pel Platja d'Aro. Demà es juguen tot just les semifinals: Peon Doblado-Edami, i
Llavaneres-Platja d'Aro. Els gironins s'enfrontaran a un rival de més elo (sobre el paper) però ja
varen sobreposar-se a un desavantatge similar ara fa vuit dies.

A Tercera Territorial hi ha catorze grups, sent l'Hostalric i el Sant Pere Pescador els que s'han
imposat als dos grups gironins. Demà el Castellbisbal i l'Hostalric lluitaran per proclamar-se
campions de Catalunya de la categoria. Els representants de la nostra territorial ja han estat
campions de Catalunya de la Copa (3ª Territorial) i podrien repetir en Lliga. Amb la llista de
forces a la mà tenen l'equip més potent de la categoria amb diferència.
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