Crónica dels equips d’ABACAT
a l’Europeu de Bridlington 2016

Dissabte 9 d’abril, de matinada, va començar l’aventura. De Sabadell a
Girona per a agafar el vol fins a Manchester, agafar els tres cotxes i cap a
Bridlington, tot va funcionar sense cap contratemps malgrat la son. Els
cottages son fantàstics, ja els coneixíem d’anteriors visites, descansar una
mica i fins diumenge.
Videos de la desfilada:
https://youtu.be/cQqoKf2pMtQ
https://youtu.be/8PKhihuZoWo
MEN-A
Diumenge després de la desfilada vàrem començar amb el primer dels
dotze enfrontaments de la densa setmana, a primera hora ens vàrem
enfrontar amb Irlanda, victòria per 15-10. El nostre equip està compost per
Jordi Pasarell i Jordi Pérez que debuten en equip A, i els “veterans” Gerard
Castro, Aram Bernaus i Joan Marminyà. El segon partit amb Gibraltar i
ofert en directe per live streaming el vàrem perdre a la partida bona 12-13,

amb tacada final de Karim Robles, un gran reforç pel jove equip llanito. Per
primer cop en competició oficial Gibraltar ens ha derrotat, els vàrem
felicitar efusivament pel seu resultat. El tercer partit va ser amb França que
ens va vèncer per 10-15, bon resultat tenint en compte que a l’equip rival hi
havia Cristophe Lambert, Cristophe Thebault, Jonathan Dryglass, Nordine
Mochtar i Sebastien Ramier.

Dilluns a primera hora vam ser defenestrats per la super campiona Escòcia
per 21-4, no van donar opcions i fins i tot algun dels nostres jugadors va
encaixar fins a 4 tacades, res a dir.

El segon partit del dia va ser contra la selecció debutant de Holanda,
després d’un inici encoratjador on vàrem arribar a guanyar per 6-0 es va
girar la truita, els jugadors holandesos fa poc que juguen a Blackball però
no a billar en altres disciplines, derrota per 14-11 després d’encaixar un
parcial de 0-5 en el darrer set. L’últim partit de dimarts va ser amb
Shetlands, aquí tothom juga i vam caure per 15-10, una llàstima perquè en
varis partits hem estat molt aprop de guanyar, de moment però només hem
vençut en un.
Dimarts vespre amb molt de cansament varen jugar en Gerard i en Jordi
Pasarell l’individual, tots dos van caure, en Gerard per 5-1 i en Jordi per 52 després d’una hora i mitja de partit, amb millors sensacions que en els
enfrontaments precedents per equips.
Dimecres la resta de l’equip va entrar en joc, Jordi Pérez va perdre en la
taula de streaming per 5-2, combinant bones acabades amb algun error que
aquí no es perdona. Joan Marminyà va començar perdent per 4-0 jugant
tou, llavors va remuntar fins empatar i tirar la negra a la bona, en mala
posició i fallant-la. Únicament Aram Bernaus va passar de ronda per 5-4,
perdent a la segona per 5-2 amb un jugador holandès.

La setena sessió ens va enfrontar amb Irlanda del Nord, els nois altre cop
van optar a la victòria fins els darrers compassos, 14-11 malgrat tot pels
rivals. Vuitena sessió amb Noruega, en el seu segon esdeveniment els
noruecs no es van fer el suec a l’hora d’acabar partides, 15-10 per a ells,
seguim fent amics.
A la novena sessió ens va tocar ballar amb la més lletja, cansats i amb la
moral tocada pels molts resultats ajustats que mai queien del nostre costat
va arribar Anglaterra per a perpetrar una violació múltiple, 22-3 en la pitjor
derrota que qui escriu recorda, n’aprenem!
Dijous ben d’hora vàrem jugar amb Xipre, que també participa per segon
cop com Noruega, comandats per la seva hiperactiva manager, els jugadors
xipriotes van ser més resolutius ens els darrers compassos i per no canviar
d’hàbits, vàrem perdre, ara per 10-15. El penúltim partit el vam disputar
amb Gal·les, un cop més ens van sorprendre amb un parell de cares noves
molt joves, que junt amb els Craig Marsh, Cory Rees, Mark Bowen, Phil
Hoskins i Jordan Shepperd van bastir un 16-9 amb certa comoditat.
El darrer partit de la setmana ens va enfrontar amb Malta, nació d’on
procedeix el vigent campió del mon Claudio Cassar. Ens hauria agradat
molt acabar la competició amb una victòria, i amb el suport de l’equip
sènior fent claca es va lluitar fins a última hora, fins el 11-11 tot l’equip va
ratllar a molt bon nivell, malauradament les darreres partides es van
esmunyir fins el 14-11.
Dotze partits jugats, un de guanyat i onze perduts, és més fàcil fer una
esquela que una crònica d’aquesta competició. Malgrat la contundència
numèrica, les sensacions amb que l’equip ha acabat la competició son
bones, sens ha fet curt veient les prestacions que oferien els jugadors a les
acaballes. Molt de crèdit per tots ells que han donat tot el que duien per a
mirar de fer-ho bé, en tot moment l’equip A i l’equip sènior han estat
exemple de comportament i saber fer, entomant les situacions amb
naturalitat, per dures que foren.
Cal entendre aquesta competició des de l‘òptica de l’aprenentatge, les
estadístiques així ho diuen: Els dos Jordis han finalitzat amb registres
similars, ambdós han guanyat una partida de cada quatre aproximadament,
aquest cop eren debutants en equip A, el següent cop ja no ho seran, tornen
amb moltes ganes de millorar i de repetir també. En Gerard ha acabat amb
un promig lleugerament millor, guanyant un terç de les partides, la seva
major experiència a aquest nivell ha jugat a favor seu, segueix madurant.

Amb més partides guanyades que perdudes han acabat l’Aram i en Joan,
malgrat travessar fases de mal joc, finalment han fregat als seus registres
habituals. El dinar a la Barceloneta que es jugaven el pagarà l’Aram i les
artesanes d’abans el que escriu, amb molt de gust. Cal dir però que a més
de jugar i fer-ho molt bé, l’Aram també ha portat la intendència de
l’expedició tot fent de cuiner, xofer, mànager, psicòleg esportiu, coach i
guia turístic, madre mia el bicho!

I fent un anàlisi de tot plegat, crec que ha valgut molt la pena aquest any;
Abacat ofereix a tots els qui hi participen l’oportunitat de competir
internacionalment en un europeu a Bridlington. Això permet foguejar
jugadors que després nodriran futurs equips en mundials, això és molt
constructiu, en veurem els resultats.
I als nostàlgics de les gestes passades, convidar-vos a venir a Bridlington
l’any vinent. Al mundial de Killarney portarem un equip més fort, fruit de
classificació, a ningú se li escapa que si els nostres millors jugadors, tots
ells, entressin en escena seriem una potència mundial, d’ells depèn.
Apa
Cal agrair als amics que ens van atansar a l’aeroport de Girona a les 3 de la
matinada de dissabte per portar-nos i ser com son, quins paios en Vicens,
Xesco i l’Andreu. A la tornada la Cris, la Laura i en Xavi ens van recollir.

I a tota la gent d’Abacat, els que hi juguen i els que a més de jugar s’ho
curren, per poder tenir el privilegi d’anar a jugar coses tant guapes, de part
de tota l’expedició, gràcies.

La salida
Empaquetando los medios

Centro de Salida el 1021
: Empaquetando los 3/4

Hora camino Girona salida 3.34.am

listos para el abordaje

Resumen Viaje Campeonato de Europa Bridlington 2016
Resultados, fotos, jugadores, opiniones, anécdotas, promedios
Categoria Senior:
Cinco jugadores representaron a Catalunya en la categoria senior que incluyo 2
jugadores seniors de 40 a 50 años y tres de categoria master, es decir mayores de 50.
Este equipo mixto se debió a que no hubo suficientes jugadores de una misma
categoría. Cada jugador completo un total de 40 partidas durante la competición
oficial por equipos, mas la actuación individual

De izq a der J. Ibañez, S. Gonzalez, J. Aran J. Rene, X. Vila
Tabla de resultados,porcentajes y total de partidas ganadas
jugador

edad Ciudad

Ganad Porcentaje
as
%

Cº ronda
individual

Total partidas
ganadas

18

45%

1 ronda
3 a5

18+3 =21

22,5%

1 ronda
0a5

9+0 = 9

SENIORS
Jordi Aran 43

Tarrassa

Xavier Vila 44

San Vicent 9
de Casteller

MASTERS
J. Rene
Castillo

65

Vinaros

11

27,5%

2 rondas
5a1
2a5

11+7 = 18

Sergi
Gonzalez

57

Torello

3

7,5%

1 ronda
1a5

3+1 = 4

Jordi
Ibañez

54

Sabadell

6

15&

1 ronda
0a5

6+0 = 6

SENIORS

Jordi Aran Canellas ,43 (Tarrasa) 18 ganadas +3 individual total 21
Completo un total de 18 partidas ganadas siendo el representante con mayor número
de partidas ganadas+ las 3 ganadas en la competición individual. Su opinión del
campeonato “muy contento con la estrategias desarrolladas en las partidas que le
brindo muchas acciones positivas y alguna que otra que no fue tan óptima. Encantado
con su primera aparición en un campeonato de Europa y esperando volver en otra
oportunidad.
Xavier Vila Martín, 44 (San Vicent de Casteller) 6 ganadas + indiv 0 total 6
Su anécdota se remonta al primer día jugando contra Francia, el jugador francés con
bola en mano mete la negra en el primer tiro después de falta en mitad de la partida.
En general ha sentido mejoría en su juego y destaca no haber aprovechado las
ocasiones que le brindaron sus rivales dejando puntos sobre la mesa. Recibió 2
tacadas y 2 series. Esta fue su tercera aparición en un Europeo y 1 en un mundial.
MASTERS

Sergi Gonzalez Ferri ,57 (Torello) ganadas 3 +individual 1 total 4
Como positivo recuerda en su mejor partida colar 5 bolas y la negra y en lo negativo
perder un partido claramente ganador y acabar perdiéndolo contra la jugadora de las
Islas Shetlands. Su segunda experiencia en este tipo de campeonatos la ha aportado
una nueva visión en el desarrollo de la estrategia y finalización del partido. Este es el
aporte que le hace esta segunda aparición en un campeonato de alto nivel 1 europeo y
1 mundial

Jordi Ibañez Sanchez,54 (Sabadell) ganadas 6 + individual 0 total 6
Su anécdota positiva es que fue el único jugador del equipo que logro hacer una serie.
En la negativa advirtió la falta de temple en este tipo de competiciones así como el
saber estar en competiciones de alto nivel. Se lamentó de los muchos puntos casi
ganados que dejo en la mesa que no le permitieron aumentar el porcentaje de partidas
ganadas.

J. Rene Castillo Lavoz 65 (Vinaros) ganadas 11 + individual 7 total 18
En su tercera aparición ( 2 europeos y 1 mundial mas 6 mundiales en USA Las Vegas
en bola 8) vuelve a realizar casi los mismos marcadores exceptuando que es el único
jugador senior que pasa una ronda en el individual. Su anécdota negativa fue perder
con David Carneiro de Francia luego de dominarlo completamente y fallar la negra
diagonal en medio. Contra Escocia se tapa a la negra por unos mm, intenta un masse
pero da en medio lateral de la banda y saca la 8 del agujero. Fue con el único equipo
con el que no puntuó. Y en el último partido, pregunta la mesa si ya teníamos los 9
puntos (con los que se puntua) y se juega una bola para ganar (para no snookar
nuevamente) pero falla y la jugadora de Shetland acaba el partido.

Conclusiones de equipo:
Jordi Aran muy contento por su actuación y con el desarrollo de sus partidas y en el
post partido siempre positivo y con un muy buen espíritu de equipo. Una muy buena
aparición en su primer campeonato de Europa. Solidario en la cocina.
Xavier Vila. Sigue buscando experiencia en Europa lamenta las ocasiones que tuvo
de mejorar su porcentaje. Felicitarlo por la labor de manager oficial del equipo.
Librando una dura batalla con la tablet y con la ayuda de otros jugadores también.
Solidario en la cocina.
Sergi Gonzalez, su conclusión entrenar mas y ser capaz de terminar una partida
abierta como asi mismo desarrollar estrategia defensiva para poder llegar a un final
claro y lograr el punto. Quizás al que mas le ha influido este campeonato con el fin de
iniciar una mejora. En la casa brinda su ayuda para limpieza y ayuda en la cocina.
Jordi Ibañez, jugador que pago la novatada del campeonato se dio cuenta que se
necesita templanza y saber estar en este tipo de campeonatos, disgustado por que
pudo hacer mucho mas pero los nervios jugaron su papel. Ayuda mínima en casa y
consumo mínimo pero siempre dispuesto a echar una mano. Paso frio, nervios y
deseos de patatas normales, encontró consuelo en un gran plato de “fish and chips”,
bacalao rebozado que descubrimos enfrente del SPA.
J. Rene Castillo, en su linea de juego defendiendo y atacando y con los errores de
siempre, la experiencia es un grado e intenta jugar igual que en las competiciones de
casa. Ayudo en cocinar y organizar la comida para su equipo debido a que Aram no
podía estar.
Conclusiones.
Es vital ser positivo en la competición no importa los resultados, siempre podemos
mejorar y tenemos que creer en nuestro juego como así mismo integrarse en las
labores de casa y también ser un equipo fuera de la mesa.

RESULTADOS POR EQUIPOS
FRANCIA
CATALUNYA
19
ESCOCIA
CATALUNYA
23
IRLANDA DELNORTE

19
22
20

CATALUNYA

CATALUNYA

ISLAS SHETLANDS

19
16
16

Total perdidas

154

IRLANDA
GALES
INGLATERRA
GIBRALTAR

CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
CATALUNYA
ganadas

6
2
6
3
5
6
9
9
46

De 200 se ganaron 46 lo que es un 23% ganador por equipos

Nuestros Rivales
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THE SPA

Actividades y Visitas

YORK

LEEDS

NORTHERN SNOOKER CENTRE LEEDS AMERICANAS
BLACKBALL Y 20 SNOOKERS

7

Turismo por Bridlington

The spa desde el mar

Fish and chips

