
Podi pel nostre equip sub-12 !!

En una edició presencial, amb una xifra d'equips inscrits pràcticament igual que abans de la 
pandèmia, el nostre club, sota la direcció de Paco Moruno, hi acudí amb 3 equips (un menys 
que en la darrera edició pre-pandèmica): Sub-8, sub-12 i Sub-14, ja que, lamentablement no es 
va poder formar un equip sub-10.
Al final, gran resultat del nostre l'equip sub-12, que ja estava entre els favorits, amb un fort 
equip format per Martí Marín, Martina Lázaro, Màxim Anguera i Bernat Moya, que ha quedat 
en 3ª posició, que significa que, per primera vegada, un equip nostre aconsegueix pujar al podi.
També ho ha fet molt bé l'equip sub-8, amb Xavier Rosique, Toni Marcet i Marco Olivieri, amb 
una 5ª posició.
Mentre que l'equip Sub-14, amb Leo Gardner, Daniel Sutormin, Max Portillo i Ferran Moruno, 
han obtingut un resultat molt digne, amb la 10ª posició final



En les fotos podem veure a alguns dels nostres jugadors, amb la samarreta commemorativa del 
campionat, una iniciativa de Paco Moruno, amb disseny de la Carme Sardà 



El nostre equip sub-8, format exclusivament per alumnes de Paco Moruno, que feu de 
delegat, estigué format pels debutants Xavier Rosique, Toni Marcet i Marco Olivieri, va 
tenir una gran actuació, començant amb dues victòries consecutives, però en la 3º ronda 
fou frenat de forma contundent (0-3) per l’equip de l’Ateneu Colon, que al final fou el 
campió destacat.
L’equip es recuperà de l’ensopegada, i després d’una nova victòria per 3-0, es situà abans 
dels començament de la darrera jornada en 2ª posició.
Però la derrota contundent (0-3), contra l’Amposta (que al final quedà sots-campió) en la 
penúltima ronda els allunyà definitivament del podi.
El millor resultat individual fou per a Marco Olivieri amb 4/5 (perquè en una ronda arribà 
tard), mentre que Toni Martí i Xavier Rosique aconseguiren 3/6.



Com hem dit, gran èxit pel nostre equip sub-12, capitanejat per Alex Marín, format per 
Martí Marín, Martina Lázaro, Màxim Anguera i Bernat Moya, per haver aconseguit, per 
primera vegada un podi pel nostre club.
L’equip tingué un començament espectacular, amb dues victòries consecutives per 4-0, 
però en la 3ª jornada tingué una greu ensopegada (0,5-3,5) contra el Catalonia-Joviat (2on 
classificat final).
L’equip es recuperar amb dues victòries més, però en l’última jornada els hi tocà jugar 
contra el Colon Sabadell, líder destacadíssim, i només una empat o una derrota mínima els 
hi permetria mantenir el podi.
L’equip jugà un gran partit, i al final es perdé per la mínima (1,5-2,5), que permeté pujar al 
podi en 3ª posició. 
Cal destacà, la gran partida de Martí Marín, que entaulà amb Daniel Salinas, el millor 
jugador de la categoria, amb un impressionat ELO de 2301, i que el partit hagués pogut 
acabar fins i tot en victòria, si Màxim Anguera no hagués malmés una clara avantatge de 
dos peons en el final.
El millor resultats individuals foren per a Màxim Anguera i Bernat Moya amb 4,5/6, mentre 
que Martí Marín aconseguí 3,5/6 i Martina Lázaro 3/6.



Pel que fa al nostra equip sub-14, capitanejat per Juan Moya, i format per Leo Gardner, 
Daniel Sutormin, Max Portillo i Ferran Moruno, tingué una actuació molt digne, acabant 
en la 10ª posició.
El començament però, fou molt dur, amb dues derrotes consecutives per 0-4, tot i que una 
d’elles fou contra el Llinars, que fou el campió final.
L’equip es recuperà, guanyant els derbis comarcals contra la Gran Penya (2,5-1,5) i 
Vilafranca (3,5-0,5), però una contundent derrota en la penúltima ronda contra el Colon 
Sabadell, els relegà a la 10ª posició final. 
En la darrera ronda, l’equip descansà.
Pel que fa als resultats individuals, el millor fou Leo Gardner, amb 2,5/5, seguit per Daniel 
Sutormin amb 2/5, i per Xavier Portillo i Ferran Moruno amb 1/5.



Imatge del podi de la categoria sub-12, amb el Colon 
Sabell Chessy, campió, i el  Catalonia-Joviat segon.
A la dreta podem veure el trofeu del nostre equip, i a 
baix el diploma del nostre delegat, exactament igual 
al de la resta de jugadors de l’equip.


