15 de Març de 2015

Notícies del Tennis Taula Club Gimnàstic
Titulars:
1) El 1a Nacional consumeix una cruel derrota a casa
2) Resultats Lligues Provincials: 13 de Març

1. El 1a Nacional consumeix una cruel derrota a casa
Gimnàstic 3 – Els Amics de Terrassa 4
Els granes venien d’una ratxa de dues victòries com a locals, i un cop més tornaven a
jugar al Pavelló del Club Gimnàstic, enfront rebien el 4t classificat de la lliga, Els Amics de
Terrassa on l’enfrontament de l’anada va ser clar color egarenc. La novetat de la jornada era la
baixa de l’Alfredo Vázquez que era coberta per l’infantil, Enric Rodríguez.
Els tarragonins decidits en emportar-se l’encontre, van anar a per totes; aconseguint
sempre estar per davant en el marcador: Xavi Vizcaino avançava els locals derrotant per 3-0 a
Oscar Campos (1-0), però l’Enric cauria pel mateix resultat sobre Ignasi Martínez (1-1). Els 3r
grana, Marc Lari, guanyava per 3-1 a Andrés Tarrassó (2-1) però el base dels egarencs feia de
nou l’empat sobre el capità tarragoní, Vizcaino, en superar-lo en 3 jocs (2-2). De nou, els locals
s’avançaven, Lari, guanyava per 3-0 a Campos (3-2). A tan sols un punts de sumar un nou
triomf, Rodríguez va plantar cara a Tarrassó, però aquest últim va emportar-se la partida per 13 i es situava el 3r empat en el marcador (3-3). Així doncs, la partida del dobles, 7a de
l’encontre havia de resoldre el guanyador de l’enfrontament; per part local comptava amb
Lari/Vizcaino, mentre per part visitant, Martínez/Campos. El 1r i 3r joc va ser pels tarragonins,
mentre el 2n i 4t pels egarencs. En el cinquè i definitiu joc, Lari/Vizcaino van tirar endavant amb
el canvi de camp favorable per 5 punts a 4 i arribant amb 9-7 a favor el marcador, però els
visitants no havien tirat la tovallola i no es van enronsar ja que no només d’aconseguir empatar
a 9, sinó que van clavar forçosament els dos posteriors punts adjudicant-se el triomf per 9
punts a 11 i deixant els tarragonins el triomf a la mel dels llavis (3-4).
Una derrota que condemna el Gimnàstic a confiar en les matemàtiques per sortir de les
posicions de descens ja que el seu rival directa, Son Cladera de Mallorca va guanyar el seu
enfrontament i deixa a 2 victòries la permanència. Per la següent jornada, els granes es
desplaçaran a la pista del 3r classificat, Vic.

Acta (J18) entre Club Gimnàstic vs Els Amics de Terrassa:
http://resultados.rfetm.com/liga_eacta.php?IDENCUENTRO=131503181&EL=GIMNASTIC%20
DE%20TARRAGONA&EV=CTT%20ELS%20AMICS%20TERRASSA&IDJORNADA=18&IDNIV
EL=15#acta
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Resultats de 1a Nacional Grup 3 – Jornada 18:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=18&IDNIVEL=
15&IDGRUPO=03
Prèvia – Enfrontaments 19a Jornada:
http://resultados.rfetm.com/liga_eligajornada.php?idm=2&idsm=0&IDJORNADA=19&IDNIVEL=
15&IDGRUPO=03

Foto de la jornada 18: Enric Rodríguez servint en un dels seus enfrontaments.
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2. Resultats Lligues Provincials: 13 de Març
Jornada 16: 3 victòries i 1 derrota
Aquest cap de setmana els equips granes han jugat com a locals a les lligues
provincials.

Preferent:
La tripleta de l’equip “A” formada per: Josep Pajuelo, Senén Alegret i Guillem Santiago (en
detriment de l’Enric que jugava a 1a Nacional), segueix al capdavant de la lliga, tot i que,
aquest cop ha conegut la derrota per 3-4 contra el 2n classificat, Reus Deportiu. Mentre que
l’equip “B” format per: Ferran Perarnau, Cuqui Sánchez i Jordi Verdejo, ha estat la cara de
Preferent en guanyar per un contundent 6-0 a l’Almoster, refermant-se a la 4a posició.

Propera Jornada:
Tortosa vs Nàstic “A”
Lira “A” vs Nàstic “B”
Primera:
El tercer equip grana format per Josep Rodríguez, Carlos Loren i Jaume Ollé, continua en la
bona línia i ha tornat a guanyar amb comoditat per 5-1 a l’Amposta. El tercer equip es troba en
5a posició i intentant apropar-se al 4t classificat.
Propera Jornada:
AEC Reus vs Nàstic “C”

Tercera:
El quart conjunt grana format per Sascha Schwendeman, Luís i Ivan Herrero s’han recuperat de
la darrera desfeta amb una cotnundent victòria contra els Ganxets de Reus “B”. Els tarragonins
són 4ts empatats amb el 5è, AEC Reus “C” .
Propera Jornada:
Els Mets “B” vs Nàstic “D”
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Foto: Foto dels equips provincials al Pavelló Club Gimnàstic.
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