30 de Novembre de 2014

Notícies del Tennis Taula Club Gimnàstic
Titulars:
1) El Primera Nacional surt del descens derrotant al 2n classificat
2) Resultats Lligues Provincials: 21 i 28 de Novembre

1. El Primera Nacional surt del descens derrotant al 2n classificat
8a Jornada: Club Gimnàstic 4 – Torelló 2
El primer equip grana després de vàries jornades de mala sort i perdent en la partida de
dobles. Els tarragonins, per fí, s’han retrobat amb el triomf, i aquest cop donant una sorpresa a
la lliga, ja que derrotaven en el Pavelló Club Gimnàstic al 2n equip classificat de la lliga, Torelló.
L’encontre començava igualat entre els dos equips, els granes inauguraven el marcador
per mitjà de Xavi Vizcaino que derrotava en 3 jocs a Gerard Font (1-0). Mentre, Jordi Piella,
exjugador de Superdivisió d’Honor, aconseguia fer l’empat en derrotar a Marc Lari per 3-0 (11). El moment clau es produïa en la 3a partida on el tarragoní, Alfredo Vázquez, superava per 3
jocs a 1a Jordi Dot (2-1). De nou, el base dels torellonencs, Piella, tornava a col·locar l’empat
en el marcador en guanyar en 3 jocs a Vizcaino (2-2). Malgrat que el Torelló no volia quedar-se
enrere, el Gimnàstic no estava disposat a cedir la iniciativa i treia de las mans de Vázquez el 3r
punt de la tarda en vèncer per 3-0 a Font (3-2). Tan sols els granes necessitaven, sumar un
triomf més per aconseguir lligar el triomf i no dependre de la partida del dobles, i conscients de
que no es tornés a repetir, Lari aconseguiria materialitzar el punt final després de remuntar el 01 inicial de Dot i guanyaria per 3-1 (4-2).
Finalment, el Gimnàstic surt momentàniament de les posicions de descens amb 3
victòries, però té els seus rivals perseguidors a tan sols un triomf. Per la següent jornada, els
tarragonins es desplaçaran a Terrassa per enfrontar-se a un dels equips revelació de la lliga
com són Els Amics que ocupen la 3a posició.

Acte (J8) entre Club Gimnàstic vs Torelló:
http://resultados.rfetm.com/liga_eacta.php?IDENCUENTRO=131503081&EL=GIMNASTIC%20
DE%20TARRAGONA&EV=T.T.%20TORELLO&IDJORNADA=8&IDNIVEL=15#acta
Resultats de 1a Nacional Grup 3 – Jornada 8:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=8&IDNIVEL=1
5&IDGRUPO=03
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Acte (J7) entre Son Cladera Mallorca vs Club Gimnàstic:
http://resultados.rfetm.com/liga_eacta.php?IDENCUENTRO=131503075&EL=SON%20CLADE
RA%20TTC&EV=GIMNASTIC%20DE%20TARRAGONA&IDJORNADA=7&IDNIVEL=15#acta
Resultats de 1a Nacional Grup 3 – Jornada 7:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=7&IDNIVEL=1
5&IDGRUPO=03
Prèvia - Enfrontaments 9a Jornada:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=9&IDNIVEL=1
5&IDGRUPO=03

Foto: Instantànies de l’encontre Gimnàstic vs Torelló per David Ortega.
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2. Resultats Lligues Provincials: 21 i 28 de Novembre
Jornada 6 i 7: 7 victòries i 3 derrotes
Les dues darreres setmanes de novembre els equips provincials han disputats
enfrontaments com a visitants i com a locals en el Pavelló Club Gimnàstic on el còmput total de
resultats és positivament amb més victòries que derrotes.

Preferent:
L’equip “A” format per Josep Pajuelo, Enric Rodríguez i Senén Alegret segueix intractable a la
lliga, i és que en les 7 jornades disputades les ha materialitzat en victòries i segueix amb el
coliderat i amb la condició d’invicte. La tripleta grana es desfeia per un contundent 6-0 a la Lira
Vendrellenca “A” i en la recent jornada, donava un cop de puny a la taula emportant-se un
brillantíssim i meritori triomf per 2-4 a la pista del Reus Deportiu. Per la propera jornada, el
conjunt tarragoní es disputarà a casa el liderat amb l’altre invicte de la categoria, el Tortosa.
Mentre l’equip “B” format per Ferran Perarnau, Cuqui Sánchez i Agustí Sánchez, han saldat les
dues darreres jornades amb cara i creu: la cara va ser la contundent victòria que es va endur a
costa del Tàrraco “A”. La creu va ser la derrota que varen patir amb l’Almoster perdent
l’enfrontament per 4-3 i havent-se decidit en el doble. El segon equip es troba per sobre de la
mitja taula amb 4 victòries i 3 derrotes.
Propera Jornada:
Nàstic “A” vs Tortosa
Nàstic “B” vs Lira Vendrell “A”
Primera:
El tercer equip grana segueix en ratxa i és que el conjunt format per Carlos Loren, Josep
Rodríguez, Jaume Ollé i Guillem Santiago, després de la parada està guanyant els seus
enfrontament i amb contundència per 5-1. Les seves dues darreres víctimes han estat La Selva
“A” i l’Amposta “A”. Amb aquesta dinàmica, els tarragonins s’enfilen cap a la part alta de la
classificació on la propera jornada rebran la visita del líder encara imbatut, AEC Reus.
Propera Jornada:
Nàstic “C” vs AEC Reus
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Tercera:
El quart conjunt grana format per Jesús Loren, Carlos Rovira, Luís i Ivan Herrero després de
vàries derrotes seguides, per fí ha aconseguit tornar a guanyar. Després de caure contra el
Cambrils “C” per 5-1, els tarragonins superaven per 4-2 al Ganxet de Reus “B”. Amb les 7
jornades disputades, els granes tornen a situar-se a la taula mitjà de la classificació amb 3
victòries i 4 derrotes. Per la propera jornada, el “D” rebrà la visita del cuer de la lliga, Els Mets
“B”.
Propera Jornada:
Nàstic “D” vs Els Mets “B”

Promoció:
Els petits de la secció després d’encadenar unes quantes derrotes; la última per 0-5 contra el
Cambrils, aconseguien sumar una nova victòria a costa del Tortosa per un ajustat 3-2. Amb 5
enfrontaments disputats, l’equip grana es troba a la taula mitja de la classificació amb 2
victòries i 3 derrotes. En la propera jornada, els tarragonins es desplaçaran a la pista de La
Selva “A” on el resultat de la 1a volta va ser favorable els granes amb un 4-1.
Els jugadors que van ser alineats en les dues anteriors jornades: Robert Rodríguez, Carlos
Rovira, Ivan Torreblanca, Carles Campabadal, Cristina Rovira i Ivan Herrero.
Propera Jornada:
La Selva “A” vs Nàstic

Foto: Foto dels equips provincials al Pavelló Club Gimnàstic.
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