Figueres el 4 de març del 2018. (Puig de les Basses).

EL PRIMER EQUIP DE L’ATZUCAC NO POT PASSAR
DE L’EMPAT AMB EL OLOT “F” I NO ENS FIQUEM EN
EL PLAY OFF PEL TÍTOL PER POC, JUGAREM PEL
LLOC 5È A 8È DE LA CATEGORIA.
TOT UN ÈXIT QUAN L’ ASPIRACIÓ INICIAL ERA
DEFUGIR EL DESCENS.

EL SEGON EQUIP S’IMPOSA PER 3 A 1 AL OLOT “G”
QUE PATEIX DUES BAIXES. MALGRAT AQUESTA
VICTÒRIA ACABEM TANCANT LA CLASSIFICACIÓ
DEL NOSTRE GRUP I JUGAREM EL PLAY-OFF PER
MIRAR DE QUEDAR EN EL LLOC 13 DELS 16 QUE
COMPOSEN LA CATEGORIA.
ÈXIT SOCIAL, I MOLT EMOTIU, EN VEURE COM UN
EX-JUGADOR NOSTRE GUANYA A LA CATEGORIA DE
PREFERENT (TRES CATEGORIES PEL DAMUNT DE LA
QUE ESTAVA L’ANY PASSAT) I AJUDA AL SEU NOU
EQUIP, EN UNA VICTÒRIA APLASTANT, PER 7 A 3, A
DOMICILI.
ESPEREM QUE AQUESTA INTEGRACIÓ SERVEIXI
D’EXEMPLE A ALTRES JUGADORS I CLUBS PER
ACOLLIR ELS NOSTRES JUGADORS QUAN SURTEN
DE PUIG DE LES BASSES.
FELICITATS A ELL.... I AL SEU NOU CLUB !!!.
SEGONA PROVINCIAL GRUP B:
ATZUCAC 3 – OLOT “F” 3.
Sabíem d’antuvi que ens jugàvem les possibilitats de ficar-nos en el Play Off pel
Títol, i de poder quedar campions de Grup, i emular l’èxit de l’any passat, però una

categoria més amunt. L’Olot “D” era el nostre rival i això motivava a que els visitants
reforcessin el seu equip per facilitar que el “D” ens prengués la plaça..... de fet és un
tema que actualment està en debat a la Territorial de les nostres Comarques, cal dir que
el Olot “D” ha presentat un equip força inferior que el “F” que jugava contra nosaltres,
el promig dels jugadors de l’Olot “D” era de 1743 punts de Elo, i el “F” (dos equips
més avall) ha presentat un promig de 1786... i, tauler per tauler, tenien entre 20 i 140
punts més de Elo els jugadors del F (que jugava contra nosaltres) que els del D.... però,
sincerament, crec que, donat que és legal, estan en el seu dret de fer-ho.... (jo ho hauria
fet ... i sabent que els directiu de l’Olot estan al cas, estava absolutament segur que ho
farien, ja ho apuntava a la crònica passada)...la nostre obligació era lluitar.....i gairebé
els surt malament, doncs els nostres jugadors han estat a mig punt de donar-nos la
victòria, fet que hauria significat prendre la plaça a l’Olot D.... i poder lluitar pel títol....
La gent de l’Olot ha arribat força tard, passat un quart d’onze, malgrat el retard,
els nostres rellotges estaven aturats, a l‘espera dels jugadors garrotxins (“lo cortés no
quita lo valiente”). En sortir del Centre, he vist que el delegat Joan Terricabras m’ha
enviat un missatge avisant del retard.... però els mòbils a Puig de les Basses es queden a
la guixeta, i no ho he pogut veure fins a l’hora de marxar...(Quarts de dues).
Ja pensaven que no venien.... De fet tots els rivals venien d’Olot doncs a tercera
jugàvem contra el Olot “G”.... quina enveja poden fer tants equips!!!.... i quin maldecap
!!!... de ben segur....
El matx ha començat prou be per nosaltres quan Didac M, ha guanyat al tauler 6
a Weije Chen.

Foto Jacoba. Tauler 5 de l’Olot Jaume Busquets, més proper i el 6 Weije Chen.

Però dues derrotes seguides ens han complicat el marcadors (Ara era un 2 a 1 a
favor de l’Olot).
Jaume Busquets en el tauler 5 s’imposa a Jose Luis M, i en el tauler 4 Eric
Yeste guanya a Carmelo B.

Foto Jacoba: En primer terme el tauler 4 de l’Olot Eric Yeste i al fons, el tauler
3 olotí, el reincident (doncs ja havia vingut a jugar un altre cop, el irlandès Patrick
Meeehan).
En el tauler 3 el nostre Ionel s’imposa a Patrick Meehan i estableix el 2 a 2 al
marcador. Arriba a veure les partides, i per animar-nos el subdirector Jordi T. Només
queden en joc a aquesta categoria els primers taulers. I el marcador està amb un
emocionant 2 a 2.

Foto Jacoba. Tauler 1, a l’esquerra el olotí Joan Terricabras contra Elias.

Els primers taulers estan observats de molt a prop pels jugadors que ja han
acabat.

Foto Jacoba: En primer pla el tauler 2. Xavier Rubio de l’Olot versus Antoni F.
El nostre 1, l’Elias (és a dir, aquest cronista), desencadena un atac contra el rei
afeblit de Terricabras, que pren un alfil enverinat, Elias ataca entregant material,
Terricabras no pica, però la continuació és fulminant....

Foto Jacoba. Terricabras capficat.

Elias fa un escac doble de cavall que li costarà la Dama. El 1 de l’Olot.... Joan
Terricabras, plega.
El marcador es ara de 3 a 2 a favor de l’Atzucac.... unes taules en el tauler 2 ens
donaria el matx.

Foto Elias. El moment crític de la partida de Rubio vs Antoni.
Antoni te qualitat de més però Xavier Rubio te una posició activa molt
interessant. Com diu el Gran Mestre de l’Olot Javier Campos, és més important
l’activitat de les peces que el material.... Antoni esgarrapa el tauler i intenta fer valer la
qualitat.... Rubio no perd el nord i juga extremadament be. És evident que una
imprecisió li pot donar el matx a Antoni... si timgués temps d’activar el alfil, el garrotxí
tindria problemes seriosos. Xavier Rubio sap que una imprecisió li pot donar el punt (o
si més no, les taules) a Antoni... però Xavier Rubio és molt meticulós i no dona opcions
al nostre jugador.
La tensió omple la sala i els dos jugadors apuren els seu temps als rellotges, en el
càlcul de les jugades, tots dos són conscients de que el matx depèn de la seva partida....
l’emoció es palpa a l’ambient, fins i tot el subdirector Jordi T. queda embolcallat per
aquest ambient escaquístic, que si no s’ha viscut mai, esdevé inefable.
Cada moviment va seguit de valoracions silencioses dels assistents....mirades
còmplices, i neguit pel devenir de la partida.... emoció a dojo.... com ens agrada als
jugadors d’escacs.

Foto Jacoba: Xavier Rubio .... l’artífex de la darrera victòria, que ha significat l’empat
de l’Olot.
I a la fi l’Antoni queda sense arguments per mantenir la lluita. Xavier Rubio
enfila el seu material a la columna oberta, això fa insostenible la posició d’Antoni.
Punt per l’Olot ... que significa el 3 a 3 que esdevé definitiu.
Empat molt treballat però que sospito (com s’ha acomplert en veure, a casa, els
altres resultats), que ens allunya de les places del Play off pel títul. Ens tocarà lluitar per
les places del cinquè al vuitè lloc de la Categoria. De fet tot un èxit si tenim en compte
que érem novells a segona i amb equip renovat, i que l’objectiu inicial era no perdre la
categoria, que ha quedat perfectament assolit.

TERCERA PROVINCIAL GRUP A:

OLOT “G” 1 ---

ATZUCAC “B“ 3.

L’Olot ha vingut amb dues baixes, per tant, de fet, el resultat ha estat de 1 a 1 i
dues incompareixences dels garrotxins.
Els dos primers taulers de l’Olot han estat per dos veterans, Manel Dominguez,
que feia de 1 (també reincident, doncs ja havia vingut) i de 2 ha jugat en Josep Mas.

Foto Jacoba: Primers taulers (i únics) de l’Olot “G”. A dalt, Manel Dominguez i
més proper a la càmera, en Josep Mas.
El nostre 1, Catilin C. s’ha imposat prou de pressa. Per la seva banda Radu B. (el
nostre 2) ha lluitat aferrissadament, en una posició inferior, i ha estat la darrera partida
en acabar, on Josep Mas s’ha imposat gràcies a un peó llunyà inaturable....
Cermak J. “Txeco” i Edmon S. han guanyat sense despentinar-se....
Al final Olot G 1 – Atzucac B 3, victòria que no ens permet abandonar el darrer
lloc del nostre Grup i ens situa la setmana propera en el Play Off per lluitar pels llocs
del 13 al 16 de la Categoria.....
Un cop analitzats els resultats de la resta d’equips, el proper diumenge jugarem:
En el Play Off de Segona Provincial, el Atzucac contra el olot “E”, per lluitar
pels llocs del 5è al 8è. (més equips de l’Olot)
I a Tercera Provincial, l’Atzucac “B” contra el Palafrugell “B” per dilucidar els
darrers llocs (del 13è al 16ê) de Tercera Provincial.

A la fi, com sempre, foto dels jugadors participants d’avui, agermanats, dels dos
clubs. Cal dir que la foto ha estat feta pel Subdirector Jordi T. que s’ha quedat fins a la
fi de la darrera partida, fet que ens ha encoratjat, sobretot de cara als propers encontres.

Foto:Jordi T. (Subdirector). Agermanats els jugadors que aquest matí han jugat
a Puig de les Basses.
Gràcies, i fins diumenge que ve, que comencem els Play-Offs que de ben segur
també vindran farcits d’emoció i bones partides.

CLOENDA EMOTIVA:
No puc deixar de comentar, el que per aquest cronista es viu com un dels majors
èxits, i es veure un exjugador nostre integrat en un Club de la Territorial de Girona. A
més, en el seu debut amb aquest club, ha ajudat, amb la seva victòria, a guanyar el matx.
A la categoria de Preferent. Fet que vol dir que el seu nivell de joc és molt alt. Des del
meu modest punt de vista, els objectius de reinserció passen per una integració en la
Societat, i fets com aquest em refermen en que, com diu el lema de la FIDE, “gens una
sumus”, som una família. I en aquest context vull creure que la “família” esdevé una de
les principals xarxes d’integració social.
Vull felicitar al jugador, i al Club, per tot el que això significa i que dona encara
més sentit a la tasca que entre tots: els voluntaris, les educadores i el personal del
Centre, fem amb l’activitat del Taller d’escacs a Puig de les Basses, amb l’esperança
que sigui el primer de moltes altres integracions socials.
Com a cloenda li he promès a la Jacoba que inclouria a la crònica la foto artística
que ha fet.

Penso que és una imatge molt emotiva del nostre estimat joc.... del final d’una
partida vital. Gràcies Jacoba. Perquè el nostre esport, és, a més a més, (quan es juga be)
un art.... com la teva instantània....

Foto: Jacoba.

Gràcies a tots i fins la propera setmana.

Elias Muratet.

