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Complides les espectatives
Villaverde. Campió de primera
dues jornades avanç del final.
Despertaferro sotscampió,
excepcional estrena en la
categoria.
ICK, al final retorn al bon joc
i els resultats el porten al
tercer lloc.
Botofumeiro la regularitat de
l’experiencia li dona la quarta
plaça.

A segona saturnino campió
d’inici a fi i drem team de
nou a primera
Promoció infernal

Editorial
Un any memorable ¡¡¡

Les expectatives han estat complertes ¡¡¡
Una
temporada
de
sensacionals
competicions, d’espectaculars resultats i
d’incertesa fins l’últim dia.
“BICAMPEONA” Villaverde, però sense la
facilitat que semblava al començament de la
segona volta. Dues jornades avanç ¡¡¡
En la penúltima jornada, set equips
disputaven el subcampionat i quatre equips
lluitaven per eludir la promoció.
PROMOCIÓ, paraula maleïda a la que es
veuen abocats Real Saeta, Ceretano,
Comtal i Boto d’Ancora i que junt a 6
equips de segona serà d’infern.
De segona destacar que Saturnino es
CAMPIÓ i jugarà la temporada que ve a
primera i que Dream Team, Subcampió
torna a la màxima categoria.
Per la resta el calendari ha estat farcit de
competicions, 8 rànquings, unes parelles,
Màster, Palau, Veterans, geriàtric...i pels
viciosos....3 golfes¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
També
destacar
la
convocatòria
d’eleccions que el dia 2 ens portaran a triar
nou president...o no, i nova junta.
Com es diu ...”pasen y vean” tot el que tenim
per vosaltres...que es i ha estat molt.

Comité de
Competició
Seguim estan content ¡¡¡¡¡¡¡¡
Seguim contents perquè tot i les 13 actes del Comitè i dels
nombrosos W.O. que s’han dictat a les competicions
d’aquest any, salvades excepcions, ha estat un
comportament molt correcte el que els competidors han
tingut amb el respecte de les dates.
Com estem tant contents i veiem que la responsabilitat
dels jugadors es gran, l’any que ve, no hi hauran actes. Es
a dir, no hi hauran actes prèvies amb dret a al.legacions.
Això vol dir, que les nostres intencions, son que la
temporada que ve, aquells partits no jugats en el període
assignat, es donaran per W.O. en aplicació del Reglament
de Competició sense dret a al.legacions. De manera, que
aquell equip que no pugui jugar per alguna raó, deurà
comunicar-ho avanç de la data de joc al Comitè per una de
les múltiples formes (correu electrònic, telèfon, oral, escrit
a ma)i aquest, decidirà l’aplaçament.
Repetim que es important que els competidors prenguin
consciència de que jugar implica una forma de respecte
amb els rivals, la mateixa que implica si no es pot jugar, el
trucar o el comunicar al Comitè que així serà.
També us demanem, que els partits es cel.lebrin dins de la
setmana designada i que solsament s’usi la setmana
següent, per casos especial, a la fi de poder editar unes
classificacions homogènies de partits.
Reiterem l’agraïment pel vostre esforç i tenim la seguretat
que aquesta nova modalitat de Comitè ens farà a tots mes
responsables i ens podrem dedicar a jugar sense discutir.

Primera
Divisió
A acabat la competició i ha estat espectacular¡¡¡¡¡¡¡¡¡
P.B.Villaverde, es proclama CAMPIÓ per segon any consecutiu,
però sense les facilitats que s’esperaven, ha tingut que esperar a la
penúltima jornada.
Sots campió, un DESPERTAFERRO nou en la categoria i que ha
signat una sensacional temporada amb sorpresa de propis i
estranys, defensant la segona plaça fins la última jornada.
Tercer ICK, desprès de recuperar els inicis dubtosos i de retornar
als terrenys el mític equip de botons blancs ha imposat la seva
regularitat i el seu joc precís.
En quart lloc BOTOFUMEIRO, llegenda viva de l’Associació, que ha
tingut opcions fins al final d’obtenir el subcampionat.
No podem oblidar-nos de que en la penúltima jornada, fins a 4
equips més, defensaven l’opció del subcampionat, han estat
CHONDOS, SPORTING I BALUMBA.
Menció especial per BATMAN, en una segona volta espectacular,
desprès de veure de reüll...la “zona noble”.
Completen el grup dels que repetiran categoria, MERCENARIS i
MILAN, dels que s’esperaven resultats millors i ESTRELLA VERDE,
salvat de la crema en la jornada 33ª ¡¡¡
Un any dificil per C.S.I. que s’ha lliurat de la promoció en una
última jornada devant el Boto d’Ancora, despres de navegar tot
l’any en la “zona noble”.
PROMOCIÓ ¡¡¡¡¡
Paraula maleïda ¡¡¡¡¡¡¡¡ Aquest any 4 equips passaran per aquest
infern. COMTAL, BOTO D’ANCORA, CERETANO i REAL SAETA,
s’enfrontaran a altres 6 equips de segona, àvids de les seves places
a primera.
Descendits ALCATRAZ, que no va poder remuntar la dolenta
primera volta i INMORTALES, que es va retirar a mitat de la
segona volta.
La promoció, al tancament d’aquets butlletí, no estava jugada, quan
el tingueu a les mans, ja s’haurà complert el destí ... mireu al
vostre voltant els somriures i les “llàgrimes”.
L’any que ve, més, però no com diu aquell....segur que millor i mes
emocionat.

Segona
Divisió
La segona volta d’aquesta categoria de plata, s’ha vist
afectada per la retirada de l’SPARTACK que portava
números de pujar a primera divisió.
Tot i això, la lluita ha estat dura fins al final, decantantse el títol per el veterà botonaire SATURNINO, en
detriment del DREM TEAM, que queda subcampió i
recupera el seu lloc a la primera divisió
En zona de promoció, un grup de jugadors, amb unes
ganes ferotges de lluitar amb els promocionadors de
primera divisió, per aconseguir les 4 places que donen
dret a la màxima divisió.
RAPUCO, LLOVE i LEVANTE, encapçalen la tripleta i a
continuació ALEGRIA, HORTA i PERIQUITOS, que
tindran la seva oportunitat de defensar l’ocasió de pujar
a primera.
FLAMENGO i HURACÂ s’han quedat a les portes i de
ben segur que l’any que ve tindran la seva opció.
El dia 26 de juny a les 19:00 hores, serà el dia fatídic
quan els 10 equips s’enfrontaran, en dos grups de cinc,
formats per dos equips de primera i tres de segona, per
aconseguir les dues places per grup que donen l’ascens.
No voldria acabar aquesta ressenya, sense esmentar la
progressió en el seu joc i els seus resultats dels equips
EMPURIES i PALINDROM, que han triplicat els seus
resultats de l’¡any anterior.
En el seu primer any en la divisió, TOTTENHAM ha
començat
a
rodar-se
i
WHITE
SOXS,
BOTONOPLASTICA i FLAMENGO, continuen donant
ambient a l’Associació amb la seva actitud sempre
positiva per sobre dels resultats.
Sort i us esperem la temporada que ve.

Copa Sigma
enginyers i
Torneig Bigai
Ja estem en portes de la fase final de la Copa del KO
Sigma enginyers i del torneig Bigai.
16 equips que es disputaran ambdós títols el dia 27
de juny divendres en el local del Carrer Bigai.
El sorteig de quarts ha deparat els següents
enfrontaments:
Copa KO Sigma
Ceretano
Saturnino
Milan
Balumba

ICK
Botofumeiro
CSI
Despertaferro

Copa Bigai
Alcatraz
Tangerina
Batman
Real Saeta

Huracà
Levante
Horta
Rapuco

El canvi de data ha estat ocasionat per les opinions
d’alguns associats que han recomanat, considerant
que la copa i Bigai son tornejos entre setmana, el
cel.lebrar aquesta fase final en laborable, a banda de
que en aquestes dates, son molts els socis que prenen
el cap de setmana per marxar amb la família.
S’ha recollit la demanda i així s’ha aplicat.
Lamentar solsament que de nou, la seriositat a l’hora
de la cel.lebració dels partits no sempre es l’òptima i
això genera
no pocs embolics i situacions
desagradables entre socis.
Molta sort a tots¡¡¡¡¡¡¡

Campionats de
rànquing
Un cop acabats els campionats d’aquesta temporada de rànquing,
es poden extreure conclusions força interessant.
En primer lloc, constatar l’èxit de la participació en els diferents
campionats. La participació ha anat augmentant i amb ella la
competència.
En segon lloc, fer evident, que tot i que jugar a l’exterior, dona un
plus de ben estar, el joc es resent per les condicions
meteorològiques (aire , calor) i això va dificultar la cel.lebració del
campionat de primavera a el club tennis El Moli que va
permetre que poguéssim jugar en les seves instal.lacions gracies
a la mediació de REAL SAETA.
I en tercer lloc, reiterar, que les notificacions, butlletins i escrits
que us fem arribar, son per que la vostre informació sigui
completa i que en tot moment, sigueu conscients de las activitats
que es desenvolupen a l’associació. Això ho comentem, perquè
encara no surten de la sorpresa, els equips que no han accedit al
campionat MASTERS 2007-2008, per no complir la condició
d’haver participat en cinc campionats, tot i que s’ha repetit fins la
sacietat. Aquesta clàusula, es va incorporar, sota tres paràmetres.
Primer i bàsic, que l’associació té com a finançament els socis, no
té lògica premiar algú que no participar d’aquesta financiació,
igual que els altres. Segon, que al ser els campionats de rànquing,
de diverses configuracions, la puntuació final, ve d’una
participació regular i no de dos o tres grans èxits. I tercer, que
l’associació vol premiar lo que entenem com “fer associació” i això
es venir, encara que sigui a esmorzar...i pagar clar.
L’any que ve, també estem preparant algunes “millores”. Estem
estudiant la possibilitat d’establir un criteri de puntuació tipus ELO
dels escacs, perque els enfrontaments entre equips donin punts
en funció de la categoria dels jugadors, però que també els
tregui.Esperem que us agradi i us motivi a seguir venint a jugar.
El Masters, seguirà per 16 equips i si augmentem el número de
campionats, augmentarem el mínim de participació a sis
campionats.

Altres
campionats
A banda dels campionats de rànquing, aquest any s’han cel.lebrat
altres campionats no menys importants i emocionant. El
tradicional Campionat de Parelles, amb la recuperació del títol
per part de la parella Tocornal-Sporting (Stones).
Un Masters, més carregat de figures que mai, amb una tripleta
final encapçalada per el TETRACAMPIÓ ICK, Subcampió Max
Plas i tercer classificat Despertaferro.
Aprofitant l’avinentesa, es va organitzar l’Eurocopa, on els equips
valencians varen triomfar. Max Plas Campió, Sporting un digna
Sots Campió, NAC tercer classificat i Batman quart en discòrdia.
També, perquè comença a ser una costum pels viciosos, cal
comentar lo que ja s’ha donat per anomenar...”Les Golfes”.
Son campionats organitzats en la mes absoluta improvisació i que
reuneixen un divendres a la nit, aquells noctàmbuls i viciosos dels
botons. tres son les jornades jugades amb tres campions.
PIRABO, VITAMENIA i DESPERTAFERRO.
Son campionats en format lliga, que persegueixen un sols objecte,
el bon rotllo i entre partides “fotre” un sopar com cal.
Al voltant de les 3 de la matinada, amb les esquenes fetes pols i
desprès de gols, emocions i “embotits”, marxem cansats però
contents, perquè hem estat amb els amics, hem jugat a botons i
hem FET ASSOCIACIÓ.

El bar de
Bigai
Aquest mes de maig, el local, ha inaugurat un nou
espai que persegueix el servei al soci i fomentar
l’amistat i el bon rotllo entre tots, motivant raons de
reunió i relació entre tots.
Es el Bar de Bigai. Amb l’empeny de Levante,
autèntica ànima d’aquest projecte, s’ha creat un espai
que dona cobertura a la mancança que tenia el nostre
local. Un espai on podeu trobar qualsevol beguda
imaginable,
snacks
d’acompanyament
i
altres
complements per ajudar a que l’estada al local social
sigui agradable i inviti a fer servei de l’associació més
enllà del joc.
Cafès, tallats, herbes, iogurts son coses habituals en
la carta. També es troba algun fuet i alguns
tomàquets que amb una torradeta de pagués ja
comencen a conformar els primers berenars i sopars.
Tot un plaer, una temptació i ECONÒMIC¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
A banda un televisor de 42” permet gaudir dels
esports amb els canals temàtics del canal satèl.lit
digital, a banda d’obrir altres possibilitats a tots els
socis.
Com veieu, les propostes no s’acaben i els projectes
passen aviat del cap de qui els pensa a materialitzarse pels socis.
Us esperem a tots,...al BAR DE BIGAI.

Aciertos y errores
(Que mala suerte)
Siempre que un jugador mediocre, prepara un partido de
botones, se planeta el dilema de atacar o defender. Un
sabio botonero, explicaba gráficamente, que la táctica es
como una sábana corta: si quieres taparte la cabeza, te
destapas los pies y viceversa.
Así pues, hay equipos que no consiguen un rendimiento
óptimo, porque dudan y no saben por que optar si por un
buen ataque o una férrea defensa.
En un partido de liga como local, con las medidas de
botones actuales, estás más obligado a realizar un juego
ofensivo y si eres visitante, puedes priorizar el aspecto
defensivo, pero un nunca sabrás si el priorizar una opción,
debilita claramente la otra.Está demostrado, que en la
vida, lo peor es tener opciones, incluso un análisis de los
campeones, daría que lo son, porque no pierden el tiempo
en estas disquisiciones.
El campeón fija un objetivo, a costa de sacrificios, en
cambio, el resto de competidores, caen en la trampa de las
opciones. Se tiende a huir del camino más difícil y se opta
por alternativas más cómodas con que justificar una
derrota.
Cuantos de nosotros al acabar los partidos, comentamos
las jugadas y a la mala suerte por la derrota.
“Que suerte tienes cabrón” te escupe el membrillo de
turno, cuando le ganas el partido. El pobre todavía no se
ha enterado que nuestro juego solo entiende de
ACIERTOS y ERRORES y no de TÁCTICAS y MALA
SUERTE.

Ceretano
Martes botoniles
(1era parte)
El refranero español dice: EN MARTES, NI TE
CASES NI TE EMBARQUES, así los botoneros,
empleamos ese dia para reunirnos y divertirnos.
A primera hora de la tarde, hacen su aparición en
el local de Bigai, BONANOVA que nos canta las
delicias de los viejos botones, RAPUCO que se
sumerge en el estudio de las tácticas (v. LINIA
MAGINOT) y PALINDROM mejorando dia a dia,
pero flagelándose continuamente.
Al poco rato EMPURIES con sus nuevos botones,
TANGERINA y BOTO D’ANCORA con sus viejos,
REAL SAETA, siempre a disposición y CERETANO,
que dice....ey¡¡¡¡ que soy un primera....de
momento. Sigilosamente, HORTA, que no se sabe
si viene a jugar un amistoso o un campeonato....sin
hacer ruido.
En este instante empieza la revolución. Llega
LEVANTE que estaba escondido en el taller,
llevando en una mano el timón de la asociación y
en la otra el martillo dels bricolage, A voz en grito
asegura que lo hecho en la asociación es solo el
iceberg de lo que será. Así son las cosas, y en este
revuelo, aparece BALUMBA, dispuesto a poner
W.O. a todos los contrarios e impugnar todo lo
posible y lo imposible. Siguen subiendo los
decibelios del local.
continuarà

