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1. El Primer Equip torna d’Eivissa amb un triomf vital
4a Jornada: 1 victòria i 1 derrota a les Pitiüses

Sant Jordi 4 – Club Gimnàstic 2

Els granes arrencaven dissabte, un cap de setmana intens de tennis taula a Eivissa, on
els tarragonins havien de tornar a casa amb algun triomf al sac per anar seguir la línia de la
permanència. En el primer enfrontament a Sant Jordi de Ses Salines, tenien davant a un equip
recent ascendit de categoria però amb una tripleta amb dos catalans de gran nivell.
L’inici de l’encontre començava trepidant entre el local, Josep Martínez, i el visitant,
Marc Lari, on el jugador grana va desprestigiar el 3r i 4t joc per derrotar el rival i acabaria sent
remuntat i derrotat per 3-1 (1-0). Tot seguit, els santjordiencs ampliaven distàncies en el
marcador, Jose Ramírez es desfeia per 3-1 a l’Alfredo Vázquez (2-0). Per sort pels tarragonins,
el seu capità, Xavi Vizcaino, redreçava la deriva en guanyar el seu individual per 3-0 a Javier
Morillo (2-1). En la següent partida, Lari no podia contra Ramírez i queia per 3-1 (3-1) i deixava
les coses complicades pels visitants. Sense marge d’error pels visitants, Vizcaino va intentar
retallar distàncies contra Martínez, i això que va aconseguir remuntar un 2-1 advers i 10-5 en el
cinquè joc, però perdria per 15-13 en el definitiu joc (4-1). A falta del darrer individual per
disputar i sense res en joc, Vázquez pels granes aconseguiria disminuir la diferència en el
marcador, en derrotar en 3 jocs a Morillo (4-2).

Santa Eulària 3 – Club Gimnàstic 4

L’endemà de la derrota a Sant Jordi, els granes es desplaçaven a la localitat de Santa
Eulària des Riu, on es jugaven mitja lliga en les opcions de permanència a casa del cuer de la
lliga i els tarragonins sabien que l’encontre seria complicat degut a que el rival aniria per totes
per estrenar-se a la categoria.
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Prova va ser l’arrencada de l’enfrontament, ja que els locals per mitjà de Rafa Ramírez
es van posar 2 jocs a 0 en la primera partida davant de Marc Lari. Aquest últim amb capacitat
de reacció, va ser capaç de capgirar el marcador i endur-se el cinquè joc amb total
contundència (0-1). Seguidament, Xavi Vizcaino donaria el segon punt pels granes en derrotar
en 3 jocs a Vicent Garcia (0-2), però els locals retallaven distàncies amb la derrota de l’Alfredo
Vázquez per 3-1 contra el colombià Erik Baquero (1-2). De nou, els tarragonins puntuaven amb
el triomf de Lari sobre Garcia per 3-0 (1-3), però els santaeulariencs no havien dit la última
paraula i aconseguien remuntar: Ramirez derrotava en 3 jocs a Vázquez (2-3) i Baquero per 3-1
a Vizcaino (3-3). Així doncs, la victòria entre dos equips s’havia d’acabar decantant en els
dobles entre les parelles Ramirez/Baquero i Lari /Vázquez; el 1r joc era pels visitans, els locals
empataven i es posaven per davant aconseguint 2n i 3r joc, però els visitants feien l’empat a 2
en el quart joc i en el cinquè joc eren capaços de guanyar havent capgirat un 2-6 advers per
guanyar 11-9 (3-4).

Pel que fa els resultats de la jornada, no van ser gens favorables als interessos del Club
Gimnàstic i ara la lliga es troba totalment apretada ja que del 5è al 11è classificat tan sols hi ha
una victòria de diferència. Els de Tarragona es troben en 7a posició amb dues victòries
aconseguides el dobles, per lo que es confirma que aquesta lliga no hi ha cap equip a priori
assequible. Per la propera jornada, dissabte 8 de novembre a les 16h al Pavelló Gimnàstic, els
granes es preparen la visita del Badalona, equip directe per les opcions de permanència.

Actes de la 4a Jornada:
Sant Jordi vs Club Gimnàstic:
http://resultados.rfetm.com/liga_eacta.php?IDENCUENTRO=131503045&EL=CTT%20SANT%
20JORDI&EV=GIMNASTIC%20DE%20TARRAGONA&IDJORNADA=4&IDNIVEL=15#acta
Santa Eulària vs Club Gimnàstic:
http://resultados.rfetm.com/liga_eacta.php?IDENCUENTRO=131503046&EL=UNIDAD%20%20CTT%20SANTA%20EULARIA&EV=GIMNASTIC%20DE%20TARRAGONA&IDJORNADA=
4&IDNIVEL=15#acta
Resultats de la 4a Jornada:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=4&IDNIVEL=1
5&IDGRUPO=03
Enfrontaments de la 5a Jornada:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=5&IDNIVEL=1
5&IDGRUPO=03
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Notícies als Portals Balears:
Deporte Balear:
http://www.deportebalear.com/2014/10/27/primera-nacional-masculina-victoria-del-sant-jordi-yderrota-del-santa-eularia/
Ibiza Tenis Mesa:
https://sites.google.com/a/ibizatenisdemesa.es/web/noticias/findesemanaintenso
Federació Tennis Taula Illes Balears:
http://prensa-fttib.blogspot.com.es/2014/10/primera-nacional-masculina-victoria-del.html

Foto: Presentació encontre Sant Jordi vs Club Gimnàstic
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2. Resultats Lligues Provincials: 24 d’Octubre
Jornada 3: 2 victòries i 3 derrotes
El passat divendres 24 d’octubre es va celebrar la 3a jornada de les lligues provincials
on el 4 equips provincials van jugar fora.

Preferent:
L’equip “A” format per Josep Pajuelo, Enric Rodríguez i Senén Alegret sumaven la 3a victòria
en derrotar per un contundent 1-5 el Vinarós i es col·loca colíder amb el Tortosa.
Mentre l’equip “B” format per Cuqui Sánchez, Ferran Perarnau i Agustí Sánchez, estrenant-se
fora amb una bona estovada als vendrellencs de la Lira “B” per 0-6. De tal manera que el segon
equip es situa 5è, mitja taula.
Propera Jornada:
Nàstic “A” vs Almoster
Nàstic “B” vs Reus Deportiu

Primera:
El tercer equip grana format per Guillem Santiago, Josep Rodríguez i Carlos Loren ha caigut
estomacat per 6-0 a la pista del Cambrils. Amb aquesta derrota segueix estant a mijta taula.
Propera Jornada:
Nàstic “C” vs Amposta

Tercera:
El quart conjunt grana format per Jesús Loren, Carlos Rovira i Luís Herrero ha estat apallissat
per 6-0 a la pista de l’Ulldecona. Tot i haver consumit la primera derrota de la temporada, el
conjunt grana es troba en 4a posició.
Propera Jornada:
Nàstic “D” vs Ganxets Reus “A”
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Promoció:
Els petits de la secció queien per la mínima per 3-2 contra l’Almoster. Amb dos encontres
disputats es situen a mitja taula amb 1 victòria i 1 derrota.
Propera Jornada:
Nàstic vs Ganxets Reus

Foto: Els quatre equips provincials granes competint al Pavelló Club Gimnàstic.

3. Resultats del Torneig Classificatori d’Espanya
Participació de 7 granes on Jordi Verdejo va ser el millor classificat sent 10è
Durant el cap de setmana de Setmana Santa, les lligues varen parar per donar a peu a
un dels campionats més destacats del calendari estatal, el Campionat Classificatori d’Espanya.
Enguany l’edició es repetia com a les darreres edicions, per lo que els jugadors granes van
haver de desplaçar-se a la localitat gironina de Bàscara per enfrontar-se a jugadors catalans,
navarresos, balears, aragonesos i/o andorrans en la lluita per obtindré una de les places per la
fase final estatal. El Club Gimnàstic comptava amb la participació de 7 jugadors repartides en
les categories d’aleví, infantil i veterans, on malauradament cap d’ells aconseguia classificar-se.
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En aleví:
El tortosenc, Joan Martínez, passava la fase de grups com a 3r del grup 1 [guanyava per 3-0 a
Andreu Rocamora (Mataró) i 3-2 a Diego Estaje (Saragossa) i perdia per 2-3 contra Jordi Edo
(La Garriga) i 0-3 contra Norbert Tauler (L’Escala)]. En el quadre final de setzens perdia contra
el vigatà Biel Navio per 0-3.

En infantils:
-

Ferran Busquets (2n del grup 3): guanyava 3-0 a Erik Moreno (Eivissa) i Ian Dominguez
(Calella) i per 3-1 a Adrià Gras (Reus Deportiu) i perdia per 0-3 contra Joan Diaz
(Ateneu). En el quadre final guanyava a Daniel Castro (Mollet) per 3-2 (setzens) i perdia
contra el campió, Arnau Roca (Olot) per 1-3. En la consolació queia eliminat per Oriol
Lario (Mataró) per 0-3.

-

Enric Rodríguez (1r del grup 6): guanyava a tots els seus rivals per 3-0: Germán López
(Eivissa), Alex Aguilera (Roda de Ter), Guillem Avventurato (Mataró) i Carlos León
(Oberena). En el quadre final queia en 5 jocs contra l’eivissenc, Vicent Garcia, en els
setzens de final.

-

Senén Alegret (1r del grup 11): guanyava per 3-0 a Jorge Pérez (Helios de Saragossa) i
Bernat Luco (Igualada) i per 3-1 a Marc Flores (Olesa) i Albert Feliu (Castellnou de
Seana). En el quadre final es desfeia per 3-2 a l’hospitalenc Albert Villa (setzens) però
perdia en 3 jocs contra el David Cabrero (Tàrraco). En la consolació perdia contra Nil
Manyà (Lluïsos) per 3-0.

En veterans:
-

Guillem Santiago (4t del grup 4): guanyava per 3-0 a Olegario Alcalá (Vilafranca) i perdia
per 2-3 contra Sergio Del Ministro (Ripollet), 1-3 contra Arcadi Martínez (Tortosa) i 0-3
contra Victor Vinuesa (Ateneu). No passava el quadre final.

-

Jordi Verdejo (2n del grup 1): guanyava per 3-2 a Ricard Palau (El Ciervo de Sabadell) i
Clemente Peña (Barcino) i perdia per 0-3 contra Joan Cussó (Vic). En el quadre
guanyava per 3-1 a Pere Ausió (Vic) en vuitens i queia en 3 jocs contra Vicenç Blasco
en quarts de final. En la consolació per ser del 5 al 8, perdia contra Jaume Pubill (Olesa)
per 3-0. Seguidament es disputaria les posicions de 9 al 12, on guanyaria a Manuel
Carmona (Calella) per 3-1 i perdria per 1-3 contra Ausió per la 9a posició, conformant-se
amb la 10a plaça.
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-

Josep Rodríguez (6è del grup 3): perdia per 1-3 contra Llorenç Sastre (Son Cladera) i
Josep Pamias (Ateneu) i per 0-3 contra Josep Blancafort (Vilafranca), Francesc Castells
(Ciervo) i Josep Cano (Bàscara). No passava el quadre final.

Els jugadors granes tindran una darrera oportunitat per classificar-se per la fase final
estatal en el Torneo Nacional que es celebra pel pont de desembre.

Foto: L’aleví Joan Martínez (samarreta de negre) en la fase de grups.

4. La pedrera del Nàstic a la concentració provincial
Els talents granes entrenen el cap de setmana amb els millors de la província
Havent encetat la nova temporada oficial 2014/15, la Federació Catalana de Tennis
Taula (FCTT) ha començat a activar els seus plans de tecnificació per les noves i futures
promeses del tennis taula en totes les províncies.
Pel que fa en la província de Tarragona, es van reunir els millors jugadors masculins i
jugadores femenines de les categories d’edats per tal de tenir constància i puguin progressar
en els aspectes tècnics, físics i mentals. Per part grana van participar: Senén Alegret, Enric
Rodríguez, Ferran Busquets i Ivan Herrero.
Aquesta concentració va tenir lloc a les instal·lacions del Club Gimnàstic i va ser dirigida
per Hubert Hustache amb la col·laboració de Magda Veciana i l’entrenador del Gimnàstic,
Guillem Santiago.
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Notícia a Canal Reus TV: http://canalreustv.cat/new/esportistes-del-ctt-ganxets-participen-latrobada-de-la-federacio-catalana

Captura Reus TV: Enric i Senén en els entrenaments de la concentració al Pavelló Gimnàstic.
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