Crònica S6
Per fi va arribar el gran dia!, el tan anhelat 28 de febrer finalment va
arribar, i com s'esperava, va ser un èxit total.
Els sub6 van arribar de bon matí aquell dia, ansiosos, desbordants
d'il·lusió i alegria, amb unes ganes irresistibles de jugar. És impossible
no contagiar-se de tanta alegria.
El que no va resultar tasca fàcil va ser contenir aquestes ganes de
jugar, ja que com els partits es van retardar alguns minuts, tota
aquesta energia va començar a bullir com acostuma a passar-nos als
rugbiers, no veient l'hora de gaudir d'aquest apassionant joc.
Afortunadament l’ovalada ens va donar un cop de mà, uns quants
exercicis i tot es va posar en ordre.
Un cop conformats els equips, dos del Tarragona, un del València, un
del Viladecans i un del Barça, va començar la festa!
Els nostres nois ho van donar tot. En Marc, deixant fora del camp la
seva timidesa, i donant-ho tot pel seu equip. L’Emili, amb el seu assaig i
la seva il·lusió. L’Hugo, amb la valentia, intel·ligència i habilitat d'un
mig melé, tirant a placar sense por, a qui s'interposés entre el seu equip
i la pilota. En Pau, amb les fintes d'un fullback, com sempre ens va
delectar amb la seva habilitat i felicitat en jugar. L’Olaia, i el seu primer
assaig! En Damià, davanter, el tità de l'equip, l'han d'aturar entre tres
cada vegada que agafa la pilota. En Gerard, i el seu retorn amb moltes
ganes.
L’Amol,
amb
la
seva
gran
energia.
La
Noah, i la seva velocitat. L’Alvaro, sempre present, mai es cansa, no vol
perdre
cap
partit.
L’Alex,
l'essència
del
rugbier.
En Mateu, buscant l'oportunitat per marcar l'assaig, tirant sempre
endavant. Amb tot aquest potencial i veient jugar amb aquesta il·lusió,
energia i passió puc dir orgullosa que el futur dels Voltors és molt gran.
Matias, educador S6

Crònica S8
El Rugbi Tarragona va presentar-se a la trobada amb un equip de la
categoria S8 format per 9 jugadors decidits a jugar i passar s’ho molt
bé. El joc de l’equip va començar essent anàrquic i individualista però a

mesura que se succeïen els partits, el joc esdevingué fluid en el passi,
fins i tot es va incorporar una jugada tàctica que va deixar bocabadats
al públic que els estava observant.
Encara que els nostres jugadors i jugadores volien guanyar tots els
partits van acceptar de bon grat la superioritat d’alguns equips millor
preparats, creant en ells una motivació extraordinària per seguir el seu
procés d'aprenentatge.
Òscar Quintela, jugador Rugby Tarragona

Crònica S10
Els Voltors PreBenjamins (S10) han presentat per la Trobada el seu
equip de gala, sense cap absència. Els repetits missatges, que avui no
podia faltar ningú, han sorgit efecte. L’equip base ha estat format per
Magí P., David, Clàudia M., Marc, Blai, Sean, Clàudia P., Iñaki i Magí V,
reforçat en alguns partits per Eloi i Àngel (que formaven també amb els
S12), i Marsal dels Taus d’Amposta.
Ha estat una jornada llarga, ha suposat un gran esforç físic i de
concentració pels nostres Voltors. Hem començat a les deu, finalitzat a
quarts de dues i hem disputat cinc partits de deu minuts cadascú. Tota
una marató de rugby!!
En el nostre grup ens han acompanyat SITGES “A”, SANT CUGAT “B”,
LLEIDA, SANT BOI “B” i BARÇA. Tot i que els resultats importen poc,
us podem dir que hem empatat el primer davant Sitges i no hem pogut
amb la resta de rivals, tot i que només Barça i Sant Boi ens han
guanyat amb facilitat.
El fet que la majoria dels nostres jugadors són U10 de primer any i que
tenim poquets amb experiència s’ha notat en el camp davant d’uns
rivals amb jugadors d’envergadura.
Tot i aquest handicap, els nostres Voltors han alternat fases de
descontrol i desànim amb fases de bon joc i continuïtat i grans segones
parts, mai primeres!! (és un misteri a resoldre), que han permès obtenir
excel·lents resultats parcials en els partits davant Lleida i Sant Cugat.
Els resultats i actitud dels nostres ens encoratja a treballar més i millor
per arribar als nivells dels rivals que hem tingut avui, potser els de més
alt nivell que avui en dia ens podem trobar a Catalunya. "
Àngel Domínguez, educador S10

Crònica S12
"El nostre S12 ha presentat una imatge immillorable, format pels
jugadors: Pablo Perez, Leo Garreta, Jaime Climent, Nandy Ramos, Luca
Gilliberti, Nico Romero, Adrià Satué, Angel Dominguez (S10) i Eloy
Losada (S10), amb els reforços del Jan i Pol López (antics jugadors de
l'Escola i ara membres del Sel Vilanova), el Juan Manuel (del Taus
d’Amposta) i els nois del Casal Amic que van jugar els seus primers
partits
amb
una
molt
bona
actitud
i
moltes
ganes.
Ens vam trobar potser amb el grup més fort de la categoria amb la
presència del MANRESA/VILADECANS, SANT CUGAT, BARÇA, SITGES
i l’equip anglès del FALMOUTH RC, amb els que el nostres nois han
mostrat bones fases de joc, tot i que els resultats no han acompanyat.
Els nostres jugadors s’han trobat amb equips formats en la seva
majoria per jugadors de 2n any fet que s’ha notat en el desgast físic que
ha suposat jugar els 5 partits del mati i que al final de la jornada ens ha
passat
factura.
El joc dels nostres s’ha centrat en obertures a la mà, evitant entrar en el
joc físic i buscant els forats, i es així com aprofitant la velocitat de pilota
els nostres han arribat els assaigs. Pel contrari, els altres equips han
aprofitat la seva més gran envergadura física per entrar entre línies i
arribar a marca, i aquest ha de ser un aspecte a millorar de cara a les
properes trobades.
Al final tots els jugadors han acabat contents i baldats, pels partits
jugats, però amb la cara de satisfacció de haver-s’ho passat d’allò mes
be i haver gaudit amb els seus companys."
Àlex Satué, educador S12 i coordinador Escola Rugby Tarragona

Crònica S14
"Els alevins del TARRAGONA volien estar a l’altura de la organització
del gran esdeveniment del rugby d’Escola català, ja que es fa a casa
nostra. I ho van aconseguir amb escreix. Està sent una temporada
complicada per a la secció U14 del nostre Club per causa de les
escasses fitxes que hi ha, sobretot en comparació amb les de la
temporada passada, però els nois i les noies del LLEIDA van unir forces
amb els VOLTORS i junts van aconseguir unes quantes victòries molt
il·lusionants al llarg de la jornada. El LLEIDA U14 és un equip nou amb
(encara) pocs jugadors, però la seva inexperiència la compensen amb un
gran esperit i la col·laboració amb el seu entrenador, el Toni, ha estat
molt fàcil i honesta. Els Voltors presents han estat Xavi, Francesc,
Dani, Javi, Óscar, Andy, Salvador, Álex, Pol i Marc.
El dia i les bones sensacions començaven amb el partit contra el
SITGES “B”. Els nostres nois s’han mostrat superiors físicament i s’ha

fet impossible aturar-los diversos cops que han trencat la línia
defensiva. Aquesta pauta s’ha repetit també al segon partit, contra el
MANRESA reforçat amb jugadors del BARÇA, tot i que el moviment de
la pilota no era tot el fluït que s’hagués desitjat. El CRUC A ha estat
més dur de batre, però finalment el combinat TARRAGONA-LLEIDA ha
pogut sumar la tercera victòria amb una única marca a les acaballes de
l’encontre. El joc anava millorant a cada partit i els companys lleidatans
s’anaven soltant cada cop més, agafant també més confiança i mostrant
tant el que han estat aprenent en tan poc temps com la projecció que
tenen si continuen treballant. I així ha estat com ha caigut la següent
“víctima” de la jornada: el combinat format pel SANT CUGAT i TAUS
AMPOSTA. Després ha estat el torn del SANT BOI “B”. Aquest partit es
preveia més difícil, però ens ha sorprès l’actitud dels jugadors rivals, als
quals no semblava importar-los anar encaixant les marques. Finalment,
ha estat el SITGES “A”, al darrer partit, l’equip que ha evitat el ple de
victòries dels amfitrions, tot i que de ben segur hagi estat el partit en el
que més hagin aprés els nostres.
La falta d’efectius que pateixen els Voltors U14 aquest any sembla tenir
el seu aspecte positiu, i és que havent d’entrenar amb els U16 és
evident que el seu nivell ha millorat, sobretot en quant al físic i
l’agressivitat al joc, respecte a la temporada passada. Sumant-li la bona
disposició i la lluita dels xiquets del LLEIDA ha resultat en una jornada
molt satisfactòria.
Els agraïm haver volgut formar equip amb nosaltres. Aquí els
considerem bons amics."
David García, entrenador U16

