LLIGA CATALANA
Després de molts dubtés inicials a causa del coronavirus i amb molts equips
demanant un endarreriment de la competició, i amb molt jugadors renunciant a
jugar-lo, per por a contagiar-se, cosa que obligà a la federació a un reducció
general del nombre de taulers, el campionat començà tal com estava previst el 23
de gener, però amb l’obligació de tots els equips locals de demanar el certificat de
vacunació covid a tots els jugadors, tal com és feia a bars i restaurants.
Les mesures anticovid, però, s’anaren relaxant i el campionat acabà, tal com
estava previst, sense més incidències, i només amb l’obligatorietat de la
mascareta i del rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.
Pel que fa a nosaltres, el fet de jugar en un lloc molt ampli, com la sala
Formentera de l’hotel Sunway, ajudà bastant a disminuir el rics de contagi.

Pel que fa al tema esportiu, en principi inscriguérem a 6 equips (5 d’adults + 1
sub-12), i acceptant l’oferiment de la federació per a que el 1er equip, ocupés una
plaça vacant a la 2ª regional (una categoria per sobre de la que ens tocava jugar).
Això resultà un encert, perquè l’equip aconseguí mantenir la categoria, però el
nombre d’equips fou massa optimista, fins el punt de que, a causa dels greus
problemes en formar els equips, es decidí retirar l’equip “E” abans de la 3ª ronda.
Al final del campionat, però, els resultats esportius foren satisfactoris ja que tots
els nostres equips mantingueren les respectives categories

l'Equip "A", després de pujar de categoria, va tenir una bona actuació, aconseguint
el 4rt lloc final, i en el que destacà la gran actuació el nostre recent fitxatge, el MF
Lawrence Webb, amb un 93% d'efectivitat, mentre que Emilio Muñoz i Luis Peredo,
que van ser els únics que van jugar tots els partits.
Destacà també que, per primera vegada, els nois més destacats de l’escola jugaren
de forma regular en el primer equip, sobre tot Martí Marín i Màxim Anguera.
Fou també un fet noticiable que, en el partit contra Santa Coloma de Queralt, el
nostre jugador Juanjo Martí, aconseguí fer taules, en el primer tauler, i jugant amb
negres, contra un GM amb un ELO de 2535

Pel que fa a la resta d’equips d’adults, tant el segon, jugant a primera provincial,
com el 3er i 4rt, jugant a segona provincial, curiosament acabaren tots ells en el
7è lloc, mantenint, per tant, les respectives categories sense gaires problemes.
Destacà el delegat del segon equip Artur Gómez, que fou l’únic que jugà tots els
partits, i un amb un bon 66% d’efectivitat.

En la penúltima ronda, però, a causa de la manca de disponibilitat de les sales de
l’hotel Sunway, el campionat s’hagué de jugar al Prado, però sortosament, al
poder disposar de la magnífica sala Jofre Vilà (a més a més del local de la nostra
Penya), el problema no tingué més conseqüències:

L’equip sub-12, capitanejat pels pares del sub-8 Xavier Rosique, tingué molts
problemes per alinear cada diumenge als quatre jugadors (cosa que no es pogué
aconseguir en dues rondes), per la manca de compromís dels jugadors sub-12 de la
Penya, cosa que va fer que juguessin gaire bé sempre amb jugadors sub-10 i sub-8,
que sortosament tingueren una gran actuació, finalitzant en el 4rt lloc.
Destacà el sub-10 Jack Monclús, amb un 83% així com Xavier Rosique, amb un
78%, sent, a més a més, l’únic jugador de l’equip que jugà tots els partits.

En total, en aquesta lliga catalana hi han participat 48 jugadors per defensar 26
taulers, la qual cosa indica l'elevat índex de rotació de jugadors.

RESULTAS DELS EQUIPS
R

data

EQUIP 'A' 2ona Divisió

partit
1 23-gen Cambrils - SITGES A

4,5-3,5
2 30-gen SITGES A - S. Cugat B

EQUIP 'B' 1ª P Grup 'V'

0-6
SITGES B - VACANT

5.5-2,5
3 06-feb S. Coloma Q - SITGES A

3,5-4,5
4 13-feb SITGES A - Amposta

2,5-5,5
5 20-feb Montornés - SITGES A

3,5-4,5

7 06-mar Vilafranca - SITGES A

5-3
8 13-mar SITGES A - Valls B

4,5-3,5
9 20-mar Gran Penya - SITGES A
5,5-2,5

1,5-2,5
SITGES C - Navarcles B

1,5-2,5
Peón Doblado B - SITGES B Montbui - SITGES C

1,5-4,5

3-1

SITGES B - Sant Joan Despí SITGES C - Vilafranca D

0,5-5,5
Sant Feliu B - SITGES B

EQUIP 'D' 2ona P Grup 'IV'
partit
SITGES D - Gran Penya B
0-4
SITGES D - Espluguenc
1-3
Sant Feliu C - SITGES D
1-3

2-4
ONCE BCN - SITGES B

5,5-0,5
SITGES B - Vilafranca C

3-3
Ribes - SITGES B

3-3

EQUIP 'E' 3era P Grup 'VII'
partit
SITGES E - Gran Penya D
0,5-3,5
SITGES E - Esplugues B
1-3

RETIRAT

Promoció sub -12 Grup 'I'
partit
SITGES S12 - Martorell C
2,5-1,5
SITGES - Peona i Peó A
0-4
Montornés B -SITGES
2,5-1,5

SITGES D - Vilafranca E

SITGES - Llinars B

Peons del Bruc C - SITGES C

1,5-2,5
VACANT - SITGES D

3-1
Gran Penya - SITGES
1-3

SITGES C - Moià Moianes B

SITGES D - Sant Pedor D

SITGES - Vilafranca

2-2

4,5-1,5

6 27-feb SITGES A - Peona i Peó B SITGES B - Prat

5-3

EQUIP 'C' 2ona P Grup 'III'

partit
partit
Castelldefels B - SITGES B SITGES C - Sant Pedor C

0-4
Cardona B - SITGES C

0-4
SITGES C - Igualada

2,5-1,5

1-3
Pallejà C - SITGES D
3-1
SITGES D - Catalunya D
2-2

Pobla Claramunt B - SITGES C VACANT - SITGES D
2-2

CLASSIFICACIONS

0-4
Castellar B - SITGES
2-2
SITGES - Sant Boi Lluçanés
1,5-2,5
Escacs i Mat - SITGES

1-3

