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Del 17 al 19 de novembre es
va disputar la 2a prova del
Rànquing Doble al P&P Platja
d’Aro, on van participar 294
jugador/es. El millor resultat
va ser per a John Frederick
Evans i l’Amador Rodríguez
(Sant Cebrià), seguits de David
Solé (P&P Cambrils) i Daniel
Stuart Coleman (Can Rafel), i
els badalonins Marc Nogueira i
Joan Monzó. Pel que fa a la
classificació general
acumulada, encapçala la taula
Amador Rodríguez i John
Frederick Evans, seguits de

Jordi Sabortit (Vallromanes) i
Marc Lloret (Platja d’Aro), i un
empat entre Adrian i Albert
Sánchez (El Vallès) i els
jugadors del Tennis Mora
Xerinola Enric Sanz i Jaume
Vidal H

La final del TICB de l’any passat en el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de tennis de taula, que enguany tornarà a tenir un cartell de luxe

n Dissabte vinent, 25 de no
vembre, a partir de les cinc
de la tarda, es disputarà al
poliesportiu de la Salle Bo
nanovala 31aediciódel Tro
feu Internacional Ciutat de
Barcelona de tennis de tau
la, que enguany presenta
un dels millors cartells de la
seva llarga història.

Dos dels sis millors
Si ja cada any aquesta cita
ofereix l’oportunitat de veu
re en acció a casa nostra al
guns dels millors jugadors
del món, l’edició d’enguany
permetrà gaudir de dos dels
sis primers jugadors del
rànquing mundial, l’ale
many d’origen ucraïnès
Dmitrij Ovtcharov (3r) i el
japonès Jun Mizutani (6è).

Hi seran també dos palis
tes situats entre els trenta
millors, el portuguès Mar
cos Freitas (17è) i el nigerià
Quadri Aruna (27è), així

com quatre destacats juga
dors dels clubs catalans que
podran mesurar les seves
forces davant les primeres
figures mundials: Joan Ma
sip (CER l’Escala), actual
campió de Catalunya abso
lut, Adrià Fernández (CTT
Badalona), campió català
juvenil i jugador d’una gran
projecció de futur, i dos ju
gadors forans incorporats
aquesta temporada pels dos
clubs catalans de la Super
divisió, el jove xinès Fan
Chuangwei (DKV Borges
Vall) i el portuguès Diogo
Pinho (CER l’Escala).

Dels vuit participants
d’enguany, l’únic que ja ha
alçat abans l’àmfora de
campió del torneig Ciutat
de Barcelona és Ovtcharov,
campióel2014iel2015i fina
lista l’any passat davant el
jugador rus Alexander Shi
baev. Ovtcharov arribarà a
la Salle en un excel∙lent mo

ment de forma, després de
guanyar el mes passat la Co
pa del Món, un títol que el
dues vegades campió d’Eu
ropa encara no tenia en el
seu brillant palmarès.

Amb partits tots ells al
millor de cinc jocs, els vuit
participants es disputaran

el títol en tres eliminatòries
directes: quarts de final, se
mifinals i final. La primera
ronda enfrontarà Ovtcha
rov amb Fernández, Aruna
amb Fan Chuangwei, Frei
tas amb Pinho i Mizutani
amb Masip.

S’espera que un any més

el públic barceloní i català
ompli la graderia del pave
lló de la Salle en aquesta
gran cita anual amb el ten
nis de taula internacional
del més alt nivell. El preu de
les entrades és de 4 euros
per als federats i 7 per al pú
blic en general.

25 anys de Jocs Olímpics
El Trofeu Internacional
Ciutat de Barcelona, em
marcat enguany en els ac
tes de commemoració dels
25 anys dels Jocs Olímpics
i Paralímpics de Barcelo
na92, és organitzat per la
Federació Catalana de
Tennis de Taula, amb el
patrocini de l’Ajuntament
de Barcelona i la Diputació
de Barcelona i el suport de
la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat
de Catalunya i la Unió de
Federacions Esportives de
Catalunya H

Aquest cap de setmana ha
tingut lloc la tradicional regata
Halloween Race al Club Nàutic
Salou. Pel que fa a la categoria
de Làser Radial, l’or va ser per
a Matias Sabaté, del CN El
Masnou, seguit de Marcelo
Cairo, del CN Cambrils, i Víctor
Simó, del CN Vilassar de Mar.
La primera femenina va ser
Cristina Garcia, del CN
Cambrils, seguida de Virgínia
Guillermo, del CN Salou.
D’altra banda, en Làser 4.7,
victòria per a Max Urquizu, del
CN Vilassar de Mar, seguit de

Sergi Sevil, del CN Cambrils, i
Gregorio de Urbanidia, del CN
Vilassar de Mar. La primera
femenina, Mariona Rahola, del
CN El Balís H

Després d’haverse disputat
4 jornades (8 partides),
l’equip Perxa d’Astor Negre,
de Sant Feliu de Buixalleu
(la Selva), lidera la Lliga
SelvaAlt Maresme de bitlles
catalanes amb 14 punts,
després d’haver guanyat set
partides i perdut una altra.
El segueixen Gent de Barri
de Pequín de Calella, els
equips A i B del Bitlla
MallorquinesSils, i el
Blanes. Les dues properes
jornades es disputaran al
Parc de la Sardana de
Tordera, els dies 2 i 16 de
desembre H

TENNIS TAULA

L’àmfora més preuada, en el Ciutat de Barcelona
VELA

Intens cap de setmana al CN Salou

PITCH & PUTT

Gran joc al Rànquing Doble de Platja d’Aro

BITLLES CATALANES

Perxa d’Astor Negre lidera la lliga SelvaAlt Maresme

Quatre destacats
catalans mesuraran
les seves forces amb
figures mundials


