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LLINARS - TARRAGONA

5 a 5 ... I A CONTINUAR SOMNIANT!

Desprès de la debacle de la setmana passada, ... l'equip ha tornat a respondre molt bé davant
un rival superior a nosaltres, però una mica més terrenal que altres equips que ens estem
trobant a la categoria. Mentre al davant ens treien de l'ordre de 100 punts de diferència, a
darrera s'igualaven els elo's;... però han estat els joves de la zona mitjana de l'equip els que
han estat formidables, ... i d'un matx que semblava que se'ns escapava, s'ha pogut capgirar, ...
i inclús amb alguna possibilitat de guanyar-lo. L'empat és un resultat just, ... però encara
haurem de pessigar més punts si volem salvar la categoria .

La setmana que ve viatge a Manresa per jugar contra el Catalonia!!

(Crònica d’en Joan Antoni)

LLINARS – PARETANA

4–6

Aquesta vegada direm que es podia haver guanyat a la Paretana, de fet tot encarrilava a una
victòria i fins i tot còmode o no tant còmode, però a mig matí ja teníem la victòria de l’Esteve
Giró que porta 3 de 4, la nostra Sara Las Heras que ha vingut a reforçar l’equip i de quina
manera també guanyant ràpid, i les taules ràpides d’en Gabi Vacas. Després venia la victòria
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del delegat que no ha perdut cap partida des de l’11 de novembre de 2017, exacte, del 2017.
Està esperant perdre perquè així l’equip pugui guanyar d’una vegada, je, je, je. Això serà
aquest diumenge vinent a Sabadell. I es que aquest noi de 47 ja porta 10,5 punts de 12
possibles. Molt bé delegat, algú ho havia de dir. Je, je, je. A partir d’aquest moment comencen
les ensopegades, partides que semblen una cosa acaben sent un altre. En Jaume amb un
puntet de 4 doncs que voleu que us digui, no el felicitarem pas, je, je, je. Li pagarem
l’assistència i li afegirem 30 minuts més de rellotge perquè no s’apuri de temps, amb permís del
seu contrincant, és clar. Demà al club em tirarà de les orelles però és l’avantatge d’escriure la
crònica. Com a mi ja em toca perdre i l’equip espero que guanyi, i en Jaume també, la crònica
de Sabadell li deixo per a en Jaume. (No et passis gaire perquè quedaran 4 rondes, je, je, je).
Toni va defensar el primer tauler jugant contra l’Adrià Martorell amb una precisió de màquina
fins entrar al final on en un final d’alfil contra cavall i amb taules teòriques va cometre un petit
error a l’avançar un peó blanc a c4 i més tard una captura que va declinar la balança. En Toni
recordem que fa un esforç per jugar al nostre equip i donar-nos suport. De fet no havia de jugar
i ja porta dues partides de 4 defensant el tauler més dur de la categoria Preferent. I que direm
del Josep Ma.? Doncs en Parra va tornar acabar l’últim però ja sense opcions d’empatar el
matx va acabar fent taules en una partida esbojarrada, embogida on qualsevol resultat era
probable a la més mínima imprecisió. No calia forçar i taules. Xavals! El missatge és que
encara es pot lluitar per la categoria, queden 5 rondes i res està decidit.

Tant és puntuar al principi del torneig com al final, l’ordre del producte ni la suma, ni afecta a la
resta ni a la divisió. Apa!

(Crònica d’en Gerard)

CORNELLÀ D – LLINARS C

5,5 – 2,5
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CARDEDEU B – LLINARS D

3-1

Aquesta setmana juguem fora, però no marxem gaire lluny, ens toca jugar contra el club veí, el
Cardedeu. Per tant, no hem de matinar gaire....jejeje

L'equip el formen, la Noemí al primer tauler i la Glòria al segon, que s'enfronten a avi i pare,
Rosàs. Dos jugadors amb una llarga trajectoria en el món dels escacs. Tot i ser partides força
disputades, després de més de tres hores de joc, no poden vèncer als seus rivals. Jo, al quart
tauler, tampoc sóc capaç de rematar la meva partida, tot i tenir la partida guanyada, em
despisto i acabo perdent!!

Al tercer tauler, la Tura, tot i que és la primera en acabar, guanya la seva partida. La setmana
vinent descansem.

(Crònica de Núria Español)

JOVIAT SUB12 – LLINARS SUB12

1,5 – 2,5

Después de una calurosa bienvenida comenzó el duelo entre los chicos del Joviat y las
guerreras del Llinars! La primera en acabar muy rápido fue Adahara, pintaba muy mal por un
error de cálculo que en lugar de ganar peón pasó a perder pieza, pero no se rindió y al final
rascó unas tablillas! Muy seguido, con peón de menos Ariadna se sacó de la chistera 2
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tácticas, ganando 2 piezas seguidas y la partida (0,5 a 1,5). Media hora después, el rival de
Laura solicitó tablas, pero necesitabamos asegurar 1 punto más y la partida estaba aún con
damas y torres, con lo cual las rechazó. Con un juego muy sólido ganó un peón y luego se
fabricó un peonazo pasado en el medio juego, tenía la partida bien controlada, y así fue, al
poco, puntazo y Victoria asegurada! Faltaba Lledó que llevaba toda la partida atacando con
desparpajo al Rey rival, el cual se defendía como podía mientras creaba contrajuego en el
flanco de dama. Cerca de las 2 horas y media, con opciones de tablas x repetición, se le acabó
escapando una partida bien peleada. Finalmente muy buena actuación en el Club amigo Joviat
ganando 1.5 a 2.5! Pero aún tuvimos tiempo de un partidito de fútbol chicos del Joviat contra
chicas del Linars, que no fue fácil pero si divertido para acabar compartiendo una coca de
piñones espectacular.

(Crònica de Manel Carrasco)

SÚRIA SUB12 – LLINARS SUB12B

0-4

Avui hem matinat molt, hem marxat fins a Súria. L’ordre de forces ha sigut : 1. Iago Gayoso 2.
Alejandro Fernández 3. Víctor Pérez 4. Sergi Sánchez

Amb un contundent 0-4 ens hem portat la victòria. En Iago i l’Alejandro amb un joc pausat i
pensat han finalitzat les seves partides sense donar cap treva als contrincants.
En Víctor i en Sergi, els nostres peques han debutat a la lliga i miqueta a miqueta anàvem
agafant posicions fins a culminar amb la victòria.

Continuem imbatuts!

Felicitats campions!!
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La setmana vinent més.

(Crònica de “La reportera ditxaratxera” -Rafi)
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