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CRÒNIQUES EN LLEGIU-NE MÉS...
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SANT CUGAT – LLINARS

8,5 a 1,5 ... VAJA REPAS!

Poc a dir. No tinc records que un equip ens fes semblant repàs. Malgrat la diferència d'Elo
(començaven en 2.525 i tancaven en 2.155, i el seu 8é tauler tenia més elo - 2.271- que la
nostra 2ª), sempre havíem lluitat contra aquests equips de tu a tu. Bé, esperem que els punts
que necessitem ens apareguin en els moments claus d'aquesta difícil lliga.
La setmana que ve, el Tarragona a casa!!

(crònica del presi)

SANT CUGAT – LLINARS

6,5 – 3,5

Aquesta setmana la crònica la puc fer curta o llarga. Teniu temps? Je, je, je. Doncs el delegat
del B i un jugador de l’A van arribar entre 10 i 12 minuts tard, uns 11 més o menys. Je, je, je.
Un detall poc important, però 11 minuts que van costar-li mig punt al culpable del retràs, ni més
ni menys que el delegat. Ohhhhhh!. Això si, en Parra per poder donar inici a les partides va
agafar el bastó de comandament i va exercir com a delegat, però la veritat que amb poca feina.
Resultat que podia haver estat més ajustat però no hi va haver emoció. Un equip on entrava
l’Arnau Sánchez amb victòria i poca cosa més a dir. 6,5 a 3,5 i a seguir intentant mantenir la
categoria.

(Crònica de Lo Prats)
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LLINARS C – CERVELLÓ

LLINARS D – ONCE BCN C

4–4

3–1

L'equip de Dones, ens ha tocat aquesta setmana desplaçar-nos fins a BCN, tot i que ens
tocava jugar a casa, però el fet de jugar amb la ONCE, fa que els seus jugadors sempre juguin
a casa. Va ser una gran experiència per totes nosaltres, doncs veure i jugar amb jugador@s
amb deficiències visuals o invidents sempre és una experiència diferent.
Les dues
jovenetes, la Tura i la Núria P., han hagut de jugar en taulers, on elles mateixes han hagut de
moure les seves peces i les peces dels rivals, ja que els rivals tenien taulers especials per
poder palpar les peces. Això no ha estat un problema per elles.
La primera en acabar ha estat la Tura, que s'estrenava de primer tauler. I l'última en acabar, la
Núria P., que tot i anar molt apurada de temps..., ufff, com ens ha fet patir a la seva mare i a mi,
ha guanyat la partida. Marxem amb 3 puntets!! La setmana vinent, tornem a jugar a fora, sort
que no marxem molt lluny.... contra el Cardedeu B!!

(Crònica de Núria Español)

LLINARS SUB12 – MONTORNÈS SUB12

Ens despertàvem tots aquest diumenge amb “resaca” de les prèvies de dissabte. I ens
esperava, ni més ni menys, que el Montornés, un gran rival.
Quan només portàvem una hora, ja guanyàvem 1-0 per la incomparecència del seu segon

3/6

LLIGA CATALANA. RONDA 3
dilluns, 4 de febrer de 2019 17:11

tauler. Per la qual cosa, el pobre Roc Boix, amb les ganes que té sempre, no va poder jugar.
Encara es posava millor el matx amb la victòria molt maca d’Alejandro Fernàndez que va fer
valer un gran atac al rei exposat del seu rival. 2-0
Al primer tauler, s’estrenava Noah Molina, que tot i que ho va intentar, va perdre un final de
peons amb peó de menys, però l’experiència del seu rival es va imposar. 2-1
Només quedava Laura Toquero, que jugant amb blanques i en una posició molt sana per ella,
es va entrar en una sèrie de complicacions que no li van ser favorables. Amb torre de menys ja
no es va poder recuperar.
Empat a 2 amb la sensació de que es podia haver guanyat el matx...

Molt bé,nois/es!!!!!!

(Crònica de Toni Molina)

LLINARS SUB12B – MONTORNÉS SUB12B 2,5 – 1,5

Avui ens hem aixecat més tard, jugàvem a casa amb un rival com és el Montornes B

L'equip B ha sigut el seguent:

1. Iago

2. Arnau P.
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3. Pep Garcia

4. Aleix Quincoces

Pep i Aleix s'han estrenat al per equips.

Tan l Arnau com l Aleix han guanyat als seus contrincants.

En Iago semblant-se ja al seu pare ha fet taules,.

En Pep no ha pogut guanyar, però sent la primera vegada en d equips ho ha fet molt be!

Així doncs, amb un 2,5 a 1,5, l equip B està imbatut.

Felicitats heu fet bones partides!!!

(Crònica de Rafi Arjona, La reportera més ditxaratxera!!!!)
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LLINARS SUB12B – MONTORNÉS SUB12B 2,5 – 1,5

L’equip B va jugar amb l’equip B del Montornés amb una seriositat apabullant.
Quan es portava poc més d’una hora, A. Quincoces va rematar de forma formidable un atac a
l’enroc rival. Porta aquest noi una ratxa espectacular. 1-0
Al primer tauler, Iago Gayoso feia unes taules en una partida amb un gran intercanvi de “cops”
per part dels dos jugadors. 1’5-0’5
Es complicava el matx quan, P. Garcia va perdre en una partida on va merèixer un altre
resultat, però que va acabar cedint. 1’5-1’5
Només quedava A.Pérez al segon tauler que, en una partida molt complicada, on va resoldre
molt bé amb un escac doble de cavall que va decantar la partida cap al seu costat. 2’5-1’5
Victòria treballada peró molt important, d’aquestes que fan equip!!! Enhorabona, cracks!!!!

(Crònica de Toni Molina)
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