Valls va acollir un bon Open Costa Daurada de veterans
La ciutat de Valls va acollir entre els dies 19 i 21 d'abril el Torneig Internacional
Costa Daurada de Veterans, que va viure la seva tercera edició després de les
celebrades a Reus el 2017 i a Salou el 2018. Una nova edició que va significar
un pas més en el camí de la consolidació d'un torneig que vol sumar la
competició esportiva i els atractius culturals i turístics del territori, fent del tennis
de taula un motiu per conèixer o revisitar la Costa Daurada i, a l'inrevés,
convertint l'atractiu de la costa tarragonina en un reclam per participar en el
torneig.
L'Open va reunir al pavelló Joana Ballart prop d'una setantena de jugadors i
jugadores de 40 anys en amunt procedents d'onze països diferents, ja que a
més de participants catalans i espanyols hi van prendre part jugadors i
jugadores de Rússia -que va presentar la delegació forània més nombrosa-,
Alemanya, Andorra, Anglaterra, Dinamarca, País de Gal·les, Irlanda, Itàlia,
Suècia i la Xina.
El programa de competició va incloure un total de vuit proves, cinc individuals i
tres de dobles. Els tornejos individuals masculins es van estructurar en quatre
franges d'edat (+40, +50, +60 i +70 anys), mentre que la competició individual
femenina va reunir les sis participants en un únic torneig. Pel que fa a la
modalitat de dobles, es van disputar dos tornejos masculins (+40 i +60/70 anys)
i un tercer (+50 anys) que va incloure la participació tant de parelles masculines
com femenines.
Bona actuació dels jugadors catalans
Els jugadors dels clubs catalans van tenir una actuació destacada, amb un
balanç global de tres títols, tres subcampionats i cinc presències al tercer lloc
del podi.
Els tres títols catalans van arribar de la mà de Jaume Querol (CTT Tortosa) en
la prova de més de 40 anys, Josep Martínez (CTT Vilafranca) en la de més de
60, i la parella formada pel propi Josep Martínez i Francesc Castells en la prova
de dobles de més de 60/70 anys, en la qual van vèncer en la final a Joaquim
Azcón (CTT Cardedeu) i Josep Maria Escudero (Dels Horts 2000). Els altres
dos subcampions catalans van ser el lleidatà Francesc Fontanet en la prova
individual de més de 70 anys, i la dupla que van formar Arcadi Martínez i
Jaume Querol en la prova de dobles de més de 40.
Pel que fa a les terceres posicions, les van obtenir Arcadi Martínez (CTT
Tortosa) en la prova individual de més de 40 anys, Francesc Castells (SCR El
Ciervo) en la de més de 60, Olov Sjoberg (CTT Josep Maria Palés) en la de
més de 70, la parella David Pàmies-Sorin Anca (CTT l'Espluga de Francolí) en
dobles de més de 40 anys, i Ferran Perarnau (Gimnàstic Tarragona), que va fer
parella amb Francisco Zaragozá (CTT Vinarós) en la prova de dobles de més
de 50.

Del tennis de taula estatal també van pujar al podi de les proves individuals
Gherasim Diamandi (CTM Boadilla) i el propi Francisco Zaragozá com a tercers
classificats del torneig de més de 50 anys, i Elmer Georg Ruths (CTT Vinarós)
com a tercer de la prova de més de 70. En dobles, van passar pel podi
Gherasim Diamandi com a integrant de la parella guanyadora dels dobles de
més de 50 fent dupla amb el danès Henrik Vendelbo, la parella formada pel
menorquí Martí Barber i l'asturià Manuel de Pablo com a tercers classificats en
dobles de més de 50, i Elmer Georg Ruths com a component, amb el gal.lès
Dennis Bromage, de la parella que va ocupar el tercer lloc en la prova de més
de 70.
El cicle internacional a Catalunya
El Torneig Internacional Costa Daurada de Veterans és una de les cinc proves
internacionals que la FCTT organitza a Catalunya, una en cada un dels cinc
grans àmbits de l'esport: el Torneig Internacional Catalunya celebrat a Calella
per a les categories inicials de formació (benjamins i alevins), l'Open
Internacional de Joves (SYOC) que es farà a Platja d'Aro de l'1 al 5 de maig per
a les categories intermitjes de projecció (infantils i juvenils), el Trofeu
Internacional Ciutat de Barcelona de cada tardor per a l'alt nivell absolut, el
Para TT Costa Brava Spanish Open disputat el mes passat a Platja d'Aro per a
totes les modalitats del tennis de taula adaptat, i el Torneig Internacional Costa
Daurada de Valls per a totes les categories de veterans a partir de 40 anys.
L'Open de veterans va tancar nou intensos dies de competició a la capital de
l'Alt Camp, que del 13 al 21 d'abril va acollir consecutivament el Campionat de
Catalunya de Joves que va reunir les sis categories d'edat del tennis de taula
català, el Top Català de tennis de taula adaptat i aquest Open Internacional
Costa Daurada. El conjunt de totes les competicions va ser possible gràcies al
suport de l'Ajuntament i el Patronat de Valls.
Aquests van ser els podis de les vuit categories:
Individual femení +40/+50/+60/+70
1- Olga Shekhter (Rússia)
2- Carol Giles (Anglaterra)
3- Svetlana Gordeeva (Rússia)
4- Yuchan Xu (Xina) (*)
Individual masculí +40
1- Jaume Querol (Catalunya)
2- Evgenii Sunegin (Rússia)
3- Arcadi Martínez (Catalunya)
Sergei Kurnosov (Rússia)
Individual masculí +50
1- Henrik Vendelbo (Dinamarca)
2- Paul Giles (Anglaterra)
3- Gherasim Diamandi (Espanya)
Francisco Zaragozá (Espanya)

Individual masculí +60
1- Josep Martínez (Catalunya)
2- Aleksandr Bogomolov (Rússia)
3- Francesc Castells (Catalunya)
Sergio Calo (Itàlia)
Individual masculí +70
1- Dennis Bromage (País de Gal.les)
2- Francesc Fontanet (Catalunya)
3- Olov Sjoberg (Catalunya)
4- Elmer Georg Ruths (Espanya) (*)
Dobles masculins +40
1- Aleksander Karkavin / Oleg Korsunskiy (Rússia)
2- Arcadi Martínez / Jaume Querol (Catalunya)
3- Sorin Anca / David Pàmies (Catalunya)
Andrei Rusinov / Evgenii Sunegin (Rússia)
Dobles masculins i femenins +50
1- Gherasim Diamandi / Henrik Vendelbo (Espanya / Dinamarca)
2- Aleksandr Bogomolov / Alexey Iakovlev (Rússia)
3- Ferran Perarnau / Francisco Zaragozá (Catalunya / Espanya)
Martí Barber / Manuel De Pablo (Espanya)
Dobles masculins +60/70
1- Francesc Castells / Josep Martínez (Catalunya)
2- Joaquim Azcón / Josep Maria Escudero (Catalunya)
3- Michael Short / David Welsman (Anglaterra)
Dennis Bromage / Elmer Georg Ruths (País de Gal.les / Espanya)
(*) En aquestes dues proves es distingeix el tercer del quart classificat ja que es
van jugar per lligueta i no en format de quadre final com les altres sis proves.
Consulta els resultats complets del torneig

