DIARI
Expedició ABACAT al Campionat d’Europa
Bridlington 2013
Varem començar amb pluja a Sabadell que va fer canviar la sortida de lloc. Vol directe
a Leeds sense incidencies, viatge dominat pel mal temps i la neu però aquest cop no
ens hem perdut. Fa un fred que pela!

18/03/13

La cerimònia d’obertura fou de les més emotives que recordem. Molts dels nostres
jugadors varen comentar la persistent “gallina de piel” que portavem a sobre mentre
sonava “Els segadors” encara que algu va comentar que el proper any es podria portar
una música més festiva per la desfilada, tal i com fan els altres equips.
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MEN-A

ANGLATERRA vs CATALUNYA
Obrim foc contra una de les seleccions més potents del món, campiona d’europa a
Tullow al 2011, subcampiona del món a Blackpool al 2012 i sens dubte una de les
favorites d’enguany. Ells comencen fortíssim mentre que a Catalunya li costa una mica
entrar en joc. Al final 20-5.
CATALUNYA vs GALES
Els catalans s’enfronten de nou amb un dels ossos més durs de la competició. Amb la
lliçó apresa de l’enfrontament anterior amb Anglaterra, l’equip català es mostra més
competitiu i arriba al darrer terç de l’enfrontament en igualtat de forces. Llavors és quan
els gal.lesos, en veures contra les cordes, fan entrar en joc en Shepperd, el seu jugador
franquicia que apareix en totes les apostes per endur-se el campionat individual. Gales
s’imposa 15-10. Com a nota positiva Catalunya aconsegueix puntuar.
MEN-B
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Avui a la Sessió 1 lliuravem i a la Segona obriem la competició jugant amb England B2.
Varem quedar 10-23 fent un molt bon paper per començar amb moltes cares noves a
nivell internacional i superant uns nervis inicials.
Varen destacar l’Oliver Fuentes amb dues guanyades de dues jugades i l’Eduard i en
Ruben guanyant-ne dues de tres cadascun.

SENIORS-A
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La sessio 1 va ser amb Irlanda del Sud. Començem guanyant amb un tres cero pero
deseguida varen anar guanyant els blocs de partides: 3-2, 3-2, 4-1, 4-1, 4-1 en total un
18-7: Toni 4, Rene 2 i Ramón 1. Un començament que podia haver estat millor.
Adestacar en Toni Garcia que va fer 4 guanyats de 5 la resta malament en aquest
enfrontament..
La segona Sessió va ser amb Gibraltar.
Per fi el Senior hem aconseguit guanyar a una seleció en un campionat d’Europa o del
món. Aquesta vegada, amb una selecció més jove, els del peñon no han pogut amb
nosaltres al final 15-10. En Toni en un moment de forma fantàstic els ha endossat 5-0.
Un Jordi Perez ressucitat va enosar-lis un 4-1 i en Ramón es va animar amb un 3-2.
En Rene en va guanyar dues i en Vicens una. La nota destacable ha estat com sempre
el bon rotllo els gibraltarenys que ens varen dedicar un càntic de felicitació com a
guanyadors. Un luxe jugar amb aquesta categoria de personal.
Després acompanyaren l’equip B en el seu debut i ens ha sorprés gratament la pinya
que han sabut crear, tot i tenir un començament difícil, faràn feina……
Un cop a casa els seniors es varen fotre una ampolla de cava ben merescuda.
Demà començarem amb Anglaterra; un ós dur de rossegar….
19/03/13

MEN-A
FRANÇA vs CATALUNYA
Toca el torn de la campiona del món de l’especialitat. Sorprén sens dubte l’absència
dels seus dos jugadors més mediàtics, en Lambert i en Thebeault, però la cantera
francesa és inesgotable, repleta de jugadors sòlids i molt competitius. Els francesos es
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mostren més segurs que els catalans en la majoría de partides i al final l’enfrontament
acaba 18-7 per a ells.

SENIORS-A
La Selecció d’Anglaterra es de les més fortes del Campionat. Uns jugadors finissims
amb un control de partida espectacular. Hem tingut molta feina per guanyar-lis 5
partides: Toni 2, Jordi 1, Vicens 1 i Ramón 1.
A la tarda hem jugat els individuals. L’únic superivivent has estat el Jordi Pérez que ha
fet una mica de mal (sense voler) al seu adversari amb un 5-0. En Toni jugarà demà ja
que ha passat ronda per sorteig.
Fins el moment l’estadistica individual es la següent Toni 11, Jordi 5, Ramón 5, Rene 4
i Vicens 2. L’aneècdota del dia es que hem arribar dos minuts tard i al René i a la
Selecció els ha costat un frame.
MENS-B
Després de tres jornades jugades contra England B2 (10-23), Scotland B2 (6-27) i
Wales B2 (10-23) l’equip B de Catalunya s’hi comença a trobar a gust i ja han guanyat
26 partides (frames).
A destacar per la seva estadística personal a l’Eduard Rivas amb sis victòries i al
Ruben Garcia amb cinc. L’experiència, dit per tots, és molt bona i l’actitud com equip
inmillorable.
El lag, que és un factor determinant en aquests enfrontaments a una única partida, no
ens ha sigut massa favorable ja que s’en han guanyat només 32 de 99 disputats.
Destacar en aquest punt en Manel Perez i L’Oliver Fuentes amb cinc cadascun de vuit
jugats.

En un apunt còmic, mencionar en Xavi Vila (Mandarina Man) que ha sorprès a tota
l’expedició ja que és l’únic que amortitza les partides al cent per cent ( l’euro o la
lliure…. Jejejeje) d’una manera rotunda ja que té una mitja de vint minuts per partida.
Amb ganes de millorar resultats dia a dia tant a nivell d’equip com a les estadístiques
personals, esperem que els nervis ja hagin desaparegut totalment.
Estem disfrutant “ un huevo”, això no ens ho treu ningú !!!

20/03/13
MEN-A
CATALUNYA vs GIBRALTAR
Catalunya comença el dia jugant contra la selección germana de Gibraltar. Presenten
alguna cara nova malgrat que la columna vertebral es la mateixa que en edicions
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anteriors. Els catalans competeixen a bon nivell i aconsegueixen endurse
l’enfrontament amb bonus inclòs (18-7). 4 punts al sarró i ja miren al futur amb
optimisme.

SENIORS-A

Cuarto enfrentamiento con Irlanda del Norte contundente 20 a 5 a destacar los 2 puntos
conseguidos por Ramon Vilchez al Igual que Toni mientras Rene lograba 1 mas,
Anécdota del enfrentamiento Rene y un jugador Irlandes en cual el Irlandes se
aprestaba a jugar cuando jugadores de su equipo piden falta por no tocar banda. Rene
dice que si y el jugador irlandés desconcertado pide la falta sin tener la seguridad total,
Por lo tanto Rene se dirige a la top table a pedir el dictamen del árbitro , habla con
ambos jugadores y el jugador irlandes declara que no lo apreció lo mismo que Rene.
Conclusion: dice el arbitro general, “el publico no arbitra los partidos, y continuaron la
partida, moraleja nunca os dejeis intimidar por el publico, podeis salvar un punto. Pedir
siempre un árbitro y si es problema de idiomas buscar alguien quien os pueda ayudar
de esta manera el juego no progresa, en caso de discrepancia entre ambos jugadores
se rompe nuevamente.

21/03/13

CATALUNYA vs MALTA
Enfrontament amb la revelació del campionat. Tota una incognita a l’inici però que ha
sorprès tothom arribant a la bona amb seleccions tant potents com França, Anglaterra o
Gal.les. Aixó fa que el combinat català no es refii i surti concentrat desde el
començament. Les tres primeres partides són per Catalunya, que sap administrar
l’avantatge i s’acaba imposant 14-11.

Continuarà……..
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