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Bon començament de lliga de l'equip
femení de tennis taula del Foment
L'equip femení de tennis de taula del Foment Deportiu Cassanenc ha encetat la
seva segona temporada a Divisió d'Honor amb un bon peu, i amb les primeres
victòries que van posar líder provisional
el nostre equip.
Els resultats han estat bons per a les
noies que entrena Natalia Konovalova, si
bé la derrota davant el Mataró va evidenciar que encara caldrà millorar molt de
cares a aconseguir una polaça d'ascens
a la superdivisió estatal.
Els primers partits jugats són els següents:

DAMA D’ELX, 0
FD CASSANENC, 4
FD CASSANENC: Sònia Badosa,
Elisabet Granados i Anna Badosa.
Victòries del Foment: S. Badosa venç
Heredia 11-5, 11-4, 11-7. Granados venç
Sonia Rodríguez 11-7, 11-9, 11-5. A.
Badosa venç Sofía Rodríguez 11-3, 11-1,
11-6. Granados-A. Badosa vencen Sof.
Rodríguez-Heredia 11-6, 1-4, 11-6.
Evolució del marcador: 0-1, 0-2, 0-3,
0-4.
Total de sets: 0-12.

FD CASSANENC, 4
FINQUES RIPOLLET, 2
FD CASSANENC: Anna Badosa, Sònia
Badosa i Elisabet Granados.
Victòries del Foment: Anna Badosa
guanya Biscarri 11-7, 11-9 i 11-3. Sònia
Badosa guanya Jurado 11-4, 6-11, 11-5 i
12-10. Anna i Sònia Badosa guanyen
Jurado i Vico 11-3, 9-11, 12-10 i 12-10.
Granados guanya Biscarri 11-6, 11-9, 311 i 11-4.
Derrotes del Foment: Vico guanya
Granados 5-11, 6-11 i 7-11. Jurado guanya Anna Badosa 11-3, 5-11, 2-11 i 5-11.
Evolució del marcador: 1-0, 2-0, 2-1,
3-1, 3-2 i 4-2.
Total de jocs: 13-9.
El Foment Deportiu Cassanenc va posar-se de líder de la divisió d’honor femenina després d’encadenar la quarta victòria consecutiva en quatre jornades. Els
triomfs individuals d’Anna Badosa contra
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Biscarri (3-0), Sònia Badosa contra Jurado
(3-1), el doble i Granados amb Biscarri
(3-1) van donar la victòria global al
Cassanenc.

CN MATARÓ, 4
FD CASSANENC, 3
FD CASSANENC: Sònia Badosa,
Elisabet Granados i Anna Badosa.
Victòries del Foment: S. Badosa venç
Serres 11-6, 8-11, 6-11, 11-6 i 11-9. A.
Badosa venç Bosch 9-11, 11-8, 11-5, 1416, 11-8. A. Badosa venç Serres 11-6, 10-

12, 13-11, 11-8.
Derrotes del Foment: Núñez venç
Granados 11-3, 11-2, 11-7. Núñez-Serres vencen A. Badosa-S. Badosa 11-9, 119, 11-6. Núñez venç S. Badosa 13-11, 811, 11-9, 11-3. Bosch venç Granados 115, 11-4, 11-9.
Evolució del marcador: 0-1, 1-1, 1-2,
2-2, 3-2, 3-3, 4-3.
Total de sets: 17-10.
El Cassanenc va acabar perdent un dels
partits més disputats de la temporada,
decantat per la veterania de les locals,
que van remuntar dos cops un marcador
advers i van acabar assolint el seu primer
triomf de la temporada.

Primeres competicions per
al Club d'Escacs Cassà
El dissabte 26 d’octubre, en el marc de
les activititats organitzades pel Club Escacs Santa Eugènia per les fires de Girona,
es va desenvolupar la 2a TROBADA DE
PROMOCIÓ FIRES D’ESCACS 2002 per
a jugadors de categoria sub-12. En aquesta trobada, el Club Escacs Cassà va aportar dos jugadors: Marc Bosacoma i Ivan
Alonso, que junt amb la participació de
dos jugadors locals (Joel Portabales i
Alex Vidal), varen compondre un combinat mixt de 4 jugadors. A més d’aquest
combinat mixt, hi participaven l’ADAC A,
ADAC B, Club Escacs Santa Eugènia,
Escola Annexa.
Dins de l’àmbit amistós i festiu de la competició promogut per l’organització (a la
que cal felicitar i animar), s’ha muntat una
lligueta entre tots els equips, amb un ritme de joc de 15 minuts màxim per partida. Després d’una forta lluita, el nostre
combinat, amb 11 punts, va quedar a la
tercera posició, just per darrera de l’ADAC
A (clar dominador de la competició) i
l’ADAC B.
Aquesta participació s’inclou dintre de
les trobades infantils que s’aniran realitzant regularment aquest quart trimestre
per preparar les competicions escolars de
finals d’any.
Aquest estiu també hem fet un nou soci
d’honor del Club Escacs Cassà: el se-

nyor Guillem Burset, gràcies a la seva
magnífica i constant dedicació al club des
de la seva formació fins a l’actualitat, on
encara juga amb nosaltres i continua ajudant al club. Des d'aquí doncs també li
donem les gràcies.
Cal també citar la participació de Josep
Antoni Perez, Guillem Burset i Joan Riera
al campionat Provincial de Girona, que
es juga aquest any a la seu del club d’escacs Salt i Girona i prometem donar-vos
la informació dels seus resultats a la
finalització del torneig.
Finalment, només queda per citar que
el passat dissabte dia 2 de novembre es
va jugar a Girona el segon campionat de
Semiactives( a 25 minuts per jugador )
per la festes gironines amb la participació
de tres jugadors cassanencs: Pere Clara,
Sergi Clara i Miquel Mirasol amb una
bona actuació. Pere Clara va quedar primer del seu tram d’elo 2000-2100 amb 5
de 8, Sergi Clara quedar en segona posició del tram 1900-2000 amb 4,5 de 8 i
Miquel Mirasol va estar a punt d'aconseguir el primer lloc del tram 2000-2100;
però no va tenir la sort de cara a l’última
partida i es va quedar amb 4 de 8. El
campió del torneig va ser Jordi Fluvià que
va estar molt fi durant tot el torneig i es va
adjudicar la victòria abans de l’última ronda.
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