Figueres el 11 de març del 2018. (Puig de les Basses).

PER PRIMER COP ENGUANY ELS DOS EQUIPS DE
L’ATZUCAC SIGNEN VICTÒRIES EN LES DUES
CATEGORIES.
Atzucac 4 - Olot “E” 2,
i Palafrugell “B” 1- Atzucac “B” 3
El nostre primer equip jugarà la setmana propera, altre cop
amb l’Olot, per lluitar pel cinquè-sisè lloc de la Categoria.
El nostre equip B s’ha allunyat de les places que tancaran la
Categoria i lluitarem per quedar el 13 o 14 de la categoria. El
rival serà “Els peons de Tossa”, Club de nova creació.
SEGONA PROVINCIAL:
1a. ronda del Play Off pels llocs del 5è al 8è. de la categoria.
ATZUCAC 4 – OLOT “E” 2.
Molt Ràpid, amb una genial miniatura de 11 jugades el jugador olotí Eric Yeste
s’ha imposat a Carmelo B-. en el tauler 3. Aquest mal inici feia presagiar el pitjor, en el
nostre intent de lluita la setmana propera pel 5è lloc a la Categoria.

Foto Jacoba. Eric Yeste ha fulminat amb una preciosa miniatura a Carmelo.... si
la Jacoba triga una mica més, no surt a la foto.

Han trigat molt més la resta de partides, alguns dels jugadors de la Garrotxa
repetien, després de jugar diumenge passat amb el Olot “·F”, sembla que, per regla
general estan força còmodes venint a jugar a Puig de les Basses, i, com el destí és
singular, ha decidit que la setmana propera tornem a jugar, en al lluita pel 5è i 6è lloc
altre cop amb el Olot F, que s’ha imposat al Vilobí i per tant sembla que els Clubs del
nostre grup han estat el més forts de la Territorial.

Foto: Jacoba. Arnau Coromina a l’esquerra i Xavier Rubió a la dreta de la
imatge, taulers 1 i 2 de l’Olot avui.

Jordi Trias, que fa anys es va imposar a mig Banyoles en un torneig de
Porqueres (en la seva etapa de jovenet), venia avui de 4 de l’Olot.

Foto. Jacoba. Eric Yeste i Jordi Trias (el més proper) taulers 3 i 4 del’Olot avui.

El matx s’ha anivellat amb la victòria de Jose L. M. en el tauler 4 sobre Jordi
Trias, per, poc després tornar a avançar-se el Olot, en derrotar Weije Chen a Didac M.
en el tauler 5. Era el 1 a 2 per l’Olot.

Foto Jacoba. Weije Chen, tauler 5 de l’Olot i al seu costat el veterà Josep Mas,
tauler 6.
En el tauler 2 (el repetidor visitant Xavier Rubió, que la setmana passada es va
imposar a Antoni F.) avui se les veia amb en Ionel P. i en el final igualat de Rei, torre i
4 peons per banda, la millor posició de Ionel, després del canvi de dames, ha propiciat
un rei molt actiu que ha significat assolir un avantatge de material definitiu en favor dels
nostres interessos. Corona dama i atrapa els peons endarrerits de Rubió. Era el 2 a 2, i
quedaven, en el primer tauler una dura lluita entre Arnau Coromina (que s’estrenava a
casa nostre) contra Antoni F. i en el tauler 6 una lluita molt interessant entre el veterà
Josep Mas contra el nostre Radu B.
Un petit error de càlcul del visitant Josep Mas ha propiciat un avantatge de
material de Radu, però (com que “el diablo sabe mas por viejo, que por diablo”) el
jugador visitant ha intentat un atac contra el rei viatger de Radu, que gairebé dona
fruits.... després hem estat analitzant el final entre gairebé tots els jugadors, i sembla ser
que estava molt millor Radu, que a la fi s’ha alçat amb la victòria, aprofitant la
simplificació de material, situant un 3 a 2 al nostre favor.
Aquest punt era vital, doncs obligava a Arnau Coromina en el tauler 1 a guanyar.
(que pel desempat holandès els hagués donat el matx, malgrat empatar a 3), Antoni amb
el seu joc assossegat però intractable s’ha acabat imposant i Arnau ha plegat.
Resultat Final: Atzucac 4 – Olot E 2.
Amb aquesta victòria la setmana propera lluitarem amb el Olot F (altre cop) per
dilucidar qui queda 5è i qui 6è de la Categoria (dels 16 que composen la Categoria en
tota la Territorial). De fet aquest lloc (sigui quin sigui dels dos) significa un resultat

molt bo per les nostres aspiracions, que d’antuvi eren mantenir la Categoria i mirar de
patir el menys possible en les darreres rondes, per evitar el descens....en aquest sentit
valorar positivament l’evolució dels nostres equips a segona Divisió....

TERCERA PROVINCIAL:

1a. Ronda del Play-Off pels llocs del 13è al 16è. lloc de la Categoria.

PALAFRUGELL “B” 1 - ATZUCAC “B“ 3
La reglamentació imposa en els play-offs uns criteris que actualment estan a
debat en la Territorial, doncs limiten la capacitat dels Clubs de modificar alineacions en
funció dels que han jugat la resta de la Temporada. aquest punt ja em va ser comentat
per l’Enric Deulofeu (President del Palafrugell) i que segurament limitaria la seva
capacitat de presentar un equip “sencer”.... malauradament (els nostres jugadors els
agrada jugar....i guanyar, però pel damunt de tot... jugar), el Palafrugell només ha
comparegut amb dos jugadors. aquest fet significava que començàvem el matx amb un 2
a 0 al nostre favor.
Els dos jugadors del Palafrugell (Enric Deulofeu i Miquel Ferrer) son jugadors
solvents i veterans, i ens veure’ls he pensat que malgrat venir només 2, s’emportarien el
matx (doncs un 2 a 2, amb el desempat holandès seria el matx per a ells).

Foto: Jacoba. Miquel Ferrer, tauler 2 del Palafrugell.

Els nostres taulers 3 i 4 (Jacoba H, i Edmon S.) han guanyat sense jugar. però els
dos veterans del Palafrugell han posat a prova els nostres dos jugadords (Catalin C. en
el tauler 1 i Didac V. en el 2).

Catilin és un jugador que ja va jugar l’any passat, però no li agrada jugar totes
les partides, per això enguany només ha jugat dos cops (amb dues victòries), i en ser
una llicència nova de l’any passat, està amb un Elo relativament baix (1714). Aquest fet
ha implicat que l’Enric penses que tenia menys nivell del que te i en un moment
determinat ha pecat de no malfiar-se del rival.

Foto Jacoba. Enric Deulofeu, President del Palafrugell, i tauler 1 avui a Puig de
les Basses.
Catilin ha aprofitat una clavada de Dama amb l’alfil per agafar un avantatge que
seria definitiu. Després de la partida estem parlant amb l’amic Enric i hem estat
comentat que els nostres jugadors, en estar federats de fa poc, tene un Elo baix, i en
alguns casos (no tots) no coincidents amb el seu nivell de joc. Ionel, per exemple, porta
a hores d’ara un increment d’Elo de més de 77 punts en el que va de torneig... i això que
ha deixat escapar algun punt per jugar massa de pressa.

Agrair a tots els clubs i els jugadors que enguany han passat pel nostre local la
harmonia i fair-play que s’ha observat SEMPRE, i esperar que la iniciativa dels tornejos
“Tramuntana” al nostre Club tinguin una bona acollida pels Clubs de la Territorial.
Nosaltres (els jugadors del Atzucac) volem mirar d’estar jugant tot l’any i per
fer-ho necessitem l’implicació dels Clubs.
Per acabar la temporada, el nostre primer equip rep altre cop a l’Olot i el segon
equip amb la nova gent de Tossa.... Fins diumenge.
Per acabar foto de tots els nostre jugadors (i la Natàlia i jo) d’avui.

Foto: Mireia. L’Atzucac casi al complert.....
I una darrera foto artística de la Jacoba.....

Elias Muratet.

