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Emoció fins el darrer moment

Recta final de la temporada viscuda amb molta intensitat. El Gerunda A demà es juga entrar al
Playoff de Divisió d'Honor enfront el Sant Cugat: dos rivals directes, màxima igualtat i màxim
respecte. Juguem a casa, però en enfrontaments d'aquest compromís això deixa de ser
avantatge. Les xarxes socials pronostiquen un resultat igualat (veieu al respecte l'enquesta del
grup "
Lliga Catalana
d'Escacs
" de
facebook).

El darrer antecedent, ara fa un any a Sant Cugat, va ser un empat a la Final Catalana de la
Lliga de Segona Divisió. Llavors el sistema holandés va concedir-nos el títol.

El Gerunda B esgota a Figueres les seves opcions de conservar la categoria. Només li val la
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victòria i esperar que rivals directes punxin. Sens dubte la nostra atenció també estarà posada
a la capital de l'Empordà. No només la nostra atenció. Molt equips gironins estan pendents dels
descensos de Segona Catalana que supediten tot el moviment entre grups de la nostra
Territorial (tres places "ballen" en funció de la classificació final del
Gerunda B,
com ara fa un any va passar amb el Guixolenc A).

Gerunda C juga a casa amb el Comtal i el Gerunda D va a Santa Pau. El C ja és
matemàticament des de fa dies equip de Preferent i el D conserva la Primera Gironina sense
angúnies. El
Gerunda E juga a Sant
Feliu per determinar si finalitza 9è o 10è de Segona Gironina (sobre un total de 16).

El Gerunda F descansa, de manera que menys jugadors participaran aquest cap de setmana
en equips del club. A aquells que esteu a casa en un diumenge previsiblement plujós us
aconsellem acostar-vos al Centre Cívic Pla de Palau. Anticipem emocions.
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