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Arnau Brugués, a les portes 
d’aconseguir un rècord ITF

E
l tennista català del CT 
Sabadell, Arnau Bru-
gués, té pendent la 
possibilitat d’inscriure 
el seu nom com a pos-

seïdor d’un rècord a l’ITF.
L’any passat, l’Arnau va 

aconseguir guanyar trenta-cinc 
partits consecutius en tornejos 
de l’ITF Futures Circuit, el què 
va suposar guanyar cinc tor-
nejos consecutius: Oklahoma 
i Little Rock, als Estats Units, 
Antalya-1 i Antalya-2, a Turquia i 
els tornejos de Madrid, Martos 
i Palma del Rio. Aquesta xifra 
només ha estat superada per 
l’argentí, Eduardo Schwank, que 
va encarrilar trenta-nou victòries 
consecutives, guanyant cinc tor-
nejos i perdent la final del sisè. 
Pel que fa al català, el torneig 

cordovès de Palma del Rio és el 
darrer que ha disputat fins el mo-
ment, ja que la seva progressió al 
rànquing el va permetre disputar 
tornejos ATP Challenger i prèvies 
de tornejos del Circuit ATP. 

Per aconseguir superar el 

www.fctennis.cat

Tommy Robredo, operat dels abductors
El tennista català, Tommy Robredo, ha estat operat aquesta set-
mana d’uns problemes als abductors de la cama esquerra que 
el mantenien fora de competició des del passat mes d’octubre. 
Inicialment, es va optar per fer un tractament conservador que no 
ha donat el resultat desitjat. La complexitat de l’operació farà que 
l’olotí necessiti tres mesos de recuperació més altres sis setma-
nes d’entrenaments per poder tornar a competir.

Sabaté i  Pujol, campions del XI Obert 
de Primavera del CT Andrés Gimeno
El representants del RC de 
Polo, Oscar Sabaté i Maria Pu-
jol, es van proclamar campio-
ns del XI Obert de Primavera 
del CT Andrés Gimeno, tercera 
prova del Circuit Absolut de 
la FCT.  Sabaté, novè favorit, 
va derrotar a la final al segon 
cap de sèrie, el tennista del CT 
Manresa, Marc Lluis Vargas, 

per 6/2 i 6/4.  En categoria 
femenina, Maria Pujol, quarta 
cap de sèrie, es va imposar a 
la final a la tennista del CT de 
La Salut, Judit Domingo, que 
no era cap de sèrie, per 6/2 i 
6/1. Problemes meteorològics 
van forçar a que alguns partits 
es disputesin a l’Accentennis 
Cornellà.

Payola lidera l’equip d’Espanya 
a la Winter Cup Infantil 2012

XIII Jornades del Tennis Català
Les XIII JORNADES DEL TENNIS CA-
TALÀ que se celebraran els propers 
22 i 23 de febrer de 2012 a les 
instal•lacions del CAR de Sant Cu-
gat ja tenen definit el programa de 
ponents participants i la inscripció 
ja és oberta.
Aquesta edició compta amb la 
col•laboració de l’Área de Docencia 
e Investigación de la RFET i del De-
partament de Recerca i Desenvolu-
pament de la Federació Internacional 
de Tennis (ITF).
Enguany, les presentacions dels 
diferents ponents convidats ani-
ran orientades a la metodologia 
de l’ensenyament i entrenament 
amb jugadors a diferents nivells, a 
les noves tecnologies aplicades a 
l´entrenament, al paper de la prepara-
ció física des de la iniciació fins a l´alt 
rendiment, al treball de les capacitats 
coordinatives, a la millora de la moti-
vació amb els jugadors, entre d´altres 
continguts. Els ponents confirmats a 
l´actualitat són Miguel Crespo (Fede-
ració Internacional de Tennis), David 

Sanz (Real Federación Española de 
Tenis), Xesco Espar (Entrenador, Pre-
parador físic i formador), Daniel Pain 
(especialista en noves tecnologies 
aplicades a l´entrenament), Jaime 
Fernández i Ernest Baiget (Investi-
gadors i especialistes en prepara-
ció física aplicada al tennis), Pedro 
Zierof (Llicenciat en EF i especialista 
en coordinació aplicada al tennis), 
Jordi Vilaró i Alejo Mancisidor (Entre-
nadors de jugadors i jugadores pro-
fessionals), Francisco Moreno, Juan 

Pedro Fuentes i Ruperto Menayo 
(Especialistes en aprenentatge mo-
tor i metodologia de l’ensenyament 
de la tècnica en el tennis). L´horari 
previst per als dos dies és de 10.00 
a 18.00 aproximadament. 
Per a més informació, us podeu 
adreçar  al bloc de les XIII Jornades 
www.xiiijornadesdeltenniscatala.
blogspot.com , al web de la FCT  
www.fctennis.cat i als correus elec-
trònics josep.campos@fctennis.cat 
i monica.font@fctennis.cat.

La tennista olotina del RCT Barce-
lona-1899, Júlia Payola, ha estat 
fonamental perquè la Selecció 
Espanyola Mapfre Infantil s’hagi 
classificat per a la fase final del 
Campionat d’Europa en Pista Co-
berta  “Winter Cup” que es dispu-
tarà a la localitat txeca de Roznov 
Pod Radhostem del 17 al 19 del 
present  mes de febrer.  L’equip es-
panyol, que capitanejava Mª José 
Echenique, comptava també amb 
la presencia de la madrilenya Este-
la Pérez-Somarriba i de la canària 
Marta Cañas.
En primera ronda, 
Espanya, que no 
era cap de sèrie,  
es va desfer de 
les quartes favo-
rites, Slovenia, 
per 3-0 i en semi-
finals, l’equip es-
panyol va derrotar 
a Suècia pel ma-

teix marcador. En les dues elimi-
natories, Payola va aportar el punt 
d’individuals i el de dobles, formant 
parella amb Estela Pérez-Somarri-
ba. Ja a la final, Espanya va cedir 
davant Romania, màxima favorita 
de la competició, per 2 a 1. Payola 
va sumar el punt d’individuals en 
derrotar a Andrea Amàlia Rosca 
per 5/7, 7/5 i 6/3, però no va po-
der guanyar el del dobles ja que, al 
costat d’Estela Pérez-Somarriba, 
va caure davant Rosca i Ivascu per 
6/1 i 6/2.

rècord de Schwank, Brugués hau-
ria de guanyar el proper torneig 
ITF que disputés, amb la qual 
cosa sumaria quaranta victòries 
seguides i tindria la possibilitat 
d’allargar encara més aquesta 
marca. n


