CAMPIONAT INFANTIL D'ESCACS DE NADAL
Després que l’edició de l’any passat s’hagué de fer online, aquest any l’hem volgut tornar a fer
presencial, però, com a mesura de precaució, per la sisena onada del covid, hem decidit fer-lo a l’aire
lliure, a la terrassa adjunta a la sala Formentera de l'hotel Sunway, aprofitant les bones condicions
meteorològiques.
El campionat tingué una excel·lent participació amb 56 jugadors (dels quals 35 de Sitges), 2 més que en
l'última edició presencial del 2019, i que haguessin pogut ser més sinó hi haguessin hagut baixes de
darrera hora a causa de quarantenes pel covid,, confirmant que hi havia moltes ganes de tornar a jugar
de forma presencial.
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A la categoria SUB-8, amb absència dels dos integrants de l’equip sub-8 (Xavier Rosique i Marco
Olivieri) que al mes de novembre aconseguiren el 5è lloc al Campionat de Catalunya d’Edats per
equips, fou més fàcil per l’altre favorit Antoni Marcet, (fill del nostre Mi Antoni Marcet) que
guanyà amb autoritat amb 6/6.
El sots-campió fou el també sitgetà Gerardo Lozano i el 3er classificat Nil Archilla, de la Gran
Penya de Vilanova

A la categoria sub-10, amb moltes baixes de jugadors nostres, que hagueren pogut estar
entre els favorits, com Aaron Herter, o Pepe Villata i Jack Moclús, que no pogueren jugar el
primer dia, el trionf fou bastant fàcil pel principal favorit, el jugador del Vendrell Pol Rovira,
que havia guanyat ja en la categoria dels petits en l’última edició presencial de fa dos anys.
L’alte favorit, el nostre Adrian Chiochia quedà sots-campió, millorant la 3era posició de fa
dos anys, i en 3ra posició quedà el jugador vilafranquí Jaume Ferran.

A la categoria SUB-12, afeblida pel pas voluntari de la categoria superior de Martina
Lázaro i Martí Marín, i també per l’absència d’alguns jugadors estrangers de l’escola,
el campió fou també el màxim favorit, el jugador Vilafranquí Josep Orozco, que
havia quedat tercer, aquest estiu, en el “Calculín”, i segon fou l’altre favorit el nostre
Bernat Moya, seguit en 3ra posició pel vilafranquí Bernat Ferran.

A la categoria SUB-14/16, molt forta, només amb l’absència de Màxim Anguera, que estava
jugant un campionat a Figueres, i amb molts i bons jugadors vilanovins, el campió fou el
nostre Martí Marín, encara sub-12, però no fou cap sorpresa perquè fa dos anys, també
demanà jugar en la categoria dels grans i també quedà campió.
El sots-campionat molt disputat, fou finalment per al nostre Leo Gardner, per millor
desempat sobre el jugador vilanoví Jordi Vall, guanyador de l’edició online de l’any passat.
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