YO KAN É
15/04 17:23

CAMPEÃO

DA

ETAPA

BRASILEIRA

DO

CIRCUITO

MUNDIAL

O japonês Yo Kan, numero
55 do mundo se sagrou
campeão do Aberto do
Brasil de Tênis de Mesa ao
derrotar Gao Ning de
Singapura.
O cabeça de chave número
o
um do torneio e 27 do
mundo não resistiu ao
maior volume de jogo do
japonês que venceu por 4 a
1, com parciais de 11-8, 119, 11-8, 6-11 e 11-6.
Yo Kan faturou 7200
dólares de premiação, com
a Gao Ning recebendo a
metade deste valor. Vale
ressaltar, que no Brasil, o
premio masculino e feminino são iguais

TIE

YANA

É

CAMPEÃ

DO

ABERTO

DO

BRASIL

15/04 17:02

Na final do individual
feminino, a revelação
japonesa Ai Fukuhara
(número 11 do mundo) não
resistiu a maior experiência
de Tie Yana, sétima do
ranking mundial e foi
derrotada por 4 a 1, com
parciais de 11-4, 4-11, 11-6,
11-4 e 11-9.
Com o resultado, Tie Yana
faturou 7200 dólares de
premiação, com a japonesa
Ai Fukuhara recebendo a
metade deste valor. Vale
ressaltar, que no Brasil, o
premio masculino e
feminino são iguais.

HONG

KONG

LEVA

O

TÍTULO

NAS

DUPLAS

FEMININAS

15/04 16:33

A dupla de Hong Kong, Tie Yana e Zhang Rui
são as campeãs da chave feminina do torneio de
duplas da etapa brasileira do Circuito Mundial de
Tênis de Mesa.
Em uma partida muito equilibrada, Tie Yana e
Zhang Rui derrotaram as japonesas Hiroko Fujii e
Saki Kanazawa por 4 a 3, com parciais de 11-6,
8-11, 11-9, 11-3, 7-11, 7-11 e 11-7.
Tie Yana e Zhang Rui vão levar uma premiação
de 1800 dólares pelo título no Brasil.

CORÉIA

VENCE

DUPLAS

15/04 16:01

MASCULINAS

Duelos asiáticos são
sempre equilibrados e na
final das duplas masculinas
do Aberto do Brasil isto não
poderia ser diferente.
Com uma boa atuação de
Cho Eon Rae, número 55
do mundo, os coreanos
fizeram sorrir o solitário
torcedor da Coréia que
tremulava incessantemente
a bandeira do país.
Cho Eon Era e Ko Jae Bok
derrotaram Gao Ning e
Yang Zi por 4 a 1, parciais
de 5-11, 11-8, 11-7, 11-9 e
12-10.

JAPONÊS

VENCE

SUECO

E

ESTÁ

NA

FINAL

15/04 15:46

Depois da excelente partida
contra seu compatriota
Lunqvist, Par Gerall não
conseguiu repetir a atuação
e foi derrotado pela
semifinal da chave
masculina pelo japonês Yo
Kan.
O sueco errou muito e não
foi páreo para o número 55
do ranking mundial que
venceu por 4 a 1, com
parciais de 4-11, 11-7, 11-8,
11-6 e 11-8.
A final masculina está
definida com o japonês Yo
Kan e Gao Ning, de
Singapura

ALGOZ

DE

BRASILEIRO

SUCUMBE

A

GAO

NING

15/04 15:39

Em uma partida com muitas alternativas,
o alemão Dimitrij Ovtcharov foi derrotado
por Gao Ning por 4 a 3, com parciais de
10-12, 11-5, 11-8, 11-8, 8-11, 10-12 e 119.
O alemão esteve perdendo por 3 a 1,
mas conseguiu levar a partida para o
sétimo set. Quando estava 9 a 7, Dimitrij
errou uma bola de chance e desanimou
com Ning fechando em 11-9
"Ovtcharov viu que perdeu o jogo quando
errou aquela bola no 9 a 7", comentou o
treinador da seleção brasileira Lincon
Yasuda.

AI

FUKUHARA

É

A

PRIMEIRA

FINALISTA

15/04 15:33

A mesa-tenista sensação do Japão, Ai Fukuhara
está na final do torneio feminino do Aberto do Brasil,
que está no seu ultimo dia na Arena Telemig, em
Belo Horizonte.
Fukuhara, que tem um jogo de vídeo-game com
seu nome (AI Fukuhara's ping pong) para
Playstation 2 fez uma partida muito boa, com
grande variações de jogo, não dando chances para
a atleta Sun Sun Bei.
A japonesa venceu por 4 a 1, com parciais de 11-6,
11-8, 11-2 e 11-6 e contou que estava muito alegre
de estar no Brasil.
"Estou gostando muito de jogar aqui. O que mais
gostei no Brasil foi de pipoca, não tem lá no Japão."

APOLONIA

DERROTA

FREITAS

E

LEVA

SUB-21

14/04 21:12

Em um jogo de alto nível
técnico, Tiago Apolônia
derrotou seu compatriota
Marcos Freitas por 4 sets a
0, com parciais de 18-16,
11-7, 11-7 e 11-7.
O primeiro set foi uma
verdadeira epopéia. Com
pontos longuíssimos,
Apolônia venceu o set por
18-16, com excelente
atuação.
Os dois portugueses
voltarão a atuar na próxima
semana no Aberto do Chile.

GALIA

DVORAK

É

CAMPEÃ

SUB-21

NO

14/04 20:21

BRASIL

O Aberto do Brasil de Tênis
de Mesa tem sua primeira
campeã. Trata-se da atleta
da Espanha, Gália Dvorak
que venceu a Yu Kwon Se,
de Hong Kong por 4 a 2
Gália Dvorak já havia
jogado muito na semifinal
quando venceu a cabeça
de chave número dois do
torneio Choi Moon Young,
da Coréia por 4 a 3.
Na próxima semana, a
espanhola atuará no Aberto
do Chile.

ROSSKOPF

PERDE

E

DÁ

ADEUS

AO

BRASIL

14/04 19:55

O lendário mesa-tenista alemão Jorg
Rosskopf foi eliminado nas quartas de
finais do torneio masculino individual ao
perder para o japonês To Kan em sete
sets.
Em uma partida repleta de lindas jogadas
o japonês foi melhor no momento decisivo
e fechou em 4 sets a 3, com parciais de
9-11, 7-11, 11-6, 5-11, 11-8, 11-7 e 11-5
quando Rosskopf parece ter cansado.
Com o resultado, Yo Kan enfrenta o
sueco Par Gerell por uma vaga na final do
campeonato

SIM,

OVTCHAROV

É

O

ALGOZ

14/04 19:22

BRASILEIRO

Thiago Monteiro tentou,
mas mais uma vez o
alemão Dimitrij Ovtcharov
estragou a festa da grande
torcida brasileira que
acompanhava a partida na
Arena Telemig em Minas
Gerais.
O numero 51 do mundo
mostrou o porquê de ser
apontado como o sucessor
do craque alemão Timo Boll.
Com um show de contraataques, Ovtcharov não
deu chances para o
brasileiro.
A partida terminou em 4 a 0
para o alemão, com
parciais de 14-12, 11-8, 1412 e 11-7 e enfrenta agora Gao Ning, de Singapura.

DIMITRIJ

OVTCHAROV,

O

ALGOZ

DOS

BRASILEIROS?

14/04 15:57

Gustavo Tsuboi entrou na mesa para
tentar vingar a derrota de seu
companheiro de seleção brasileira, além
disto, chegar as quartas de final de uma
etapa profissional do Circuito Mundial o
faria ganhar diversas posições no
ranking.
O brasileiro começou bem, vencendo o
primeiro set, mas não resistiu ao bom
jogo do alemão Dimitrij Ovtcharov,
número 51 do mundo sendo derrotado
por 4 a 1, com parciais de 7-11, 11-8,
11-9, 11-4 e 11-7
Para Gustavo a variação de jogo de
Ovtcharov é o ponto forte:
"Ele varia bastante o jogo, toda hora
saca diferente e taticamente isso é
muito bom para ele.", afirmou.
A boa campanha jogando em casa agradou ao brasileiro de 21 anos.
"Estou satisfeito com a campanha, queria ter ganho o jogo, se vencesse o terceiro set quando
tive 9 a 7, a partida poderia ter outra história".

COM

O

APOIO

DA

TORCIDA,

THIAGO

DERROTA

14/04 15:50

JAPONÊS

Se Galvão Bueno estivesse
narrando a partida entre Thiago
Monteiro e Koji Matsushita, com
certeza teria gritado diversas
vezes seu habitual bordão "Haja
coração".
Em uma partida de arrepiar,
Thiago Monteiro venceu o
japonês Koji Matsushita,
número 37 do mundo depois de
ficar três vezes em
desvantagem no marcador por 4
a 3, com parciais de 3-11, 11-9,
6-11, 11-5, 11-13, 11-8 e 11-7.
O momento mais crítico da
partida foi o quinto set, quando
incentivado com os gritos da
torcida, Thiago conseguiu
fechar em 13-11.
"A torcida ajudou muito, senti uma energia legal. Comecei sem vibrar e a torcida gritando
ajudou.", disse Thiago, que também contou com a torcida de todos os atletas da seleção
brasileira que estavam na Arena Telemig.
Thiago enfrenta agora pelas quartas de finais, o alemão Dimitrij Ovtcharov, que foi seu
companheiro de clube na Alemanha.
"Contra o Ovtcharov, vou experimentar umas bolas para ver como vai evoluir. Vou ter que jogar
bem, ser agressivo para surpreender. Treinamos juntos na Alemanha e dá para adaptar mais
rápido ao jogo dele".

UMA RUSSA E SETE ASIÁTICAS NAS QUARTAS DE FINAL FEMININA
14/04 15:46

Tal como no torneio de duplas, as
asiáticas também dominam o
campeonato feminino individual. Apenas
a russa Svetlana Gavlina conseguiu se
meter no meio das asiáticas.
A cabeça de chave número 1 do torneio
foi eliminada pela japonesa Haruna
Fukuoka por 4 a 1. Outra que deu adeus
a competição foi a croata Tamara Boros,
que perdeu para Sun Bei Bei, de
Singapura.
As quartas de final serão disputadas
ainda hoje.

TRÊS

ALEMÃES

NAS

OITAVAS

14/04 13:50

DE

FINAIS

Os alemães vieram muito fortes para
o Aberto do Brasil. Prova disso é que
dos quatro inscritos na competição,
três seguem entre os dezesseis
melhores mesa-tenistas do
campeonato.
Dimitrij Ovtcharov vai enfrentar o
brasileiro Gustavo Tsuboi por uma
vaga nas quartas de finais da
competição. O experiente Jörg
Rosskopf encara a chinês
naturalizado canadense Zhang Peng.
O terceiro alemão é o campeão
mundial juvenil de 2005, Patrick
Baum, que tem como adversário o
japonês Yo Kan.

GUSTAVO/THIAGO SÃO DERROTADOS E FICAM SEM MEDALHAS NAS
DUPLAS
14/04 13:49

O Brasil está fora do torneio
de duplas de sua etapa do
Circuito Mundial de Tênis
de Mesa, que está sendo
disputado na Arena Telemig
em Belo Horizonte.
Os atletas de Singapura
Gao Ning e Yang Zi fizeram
um excelente jogo e
derrotaram os brasileiros
Thiago Monteiro e Gustavo
Tsuboi por 4 a 0, com
parciais de 11-4, 11-6, 1311 e 11-5.
Com o resultado, Tsuboi e
Monteiro perderam a
chance de medalha, visto
que se tivessem vencido a disputa, teriam garantido a medalha de bronze.

ASIÁTICAS
14/04 13:47

DOMINAM

TORNEIO

DE

DUPLAS

FEMININAS

Quatro duplas asiáticas vão
disputar as semifinais do
torneio de duplas femininas
do Aberto do Brasil, que
está sendo realizado em
Belo Horizonte.
Na primeira semifinal, Tié
Yana/Zhang Rui de Hong
Kong enfrentam Sun Bei
Bei/Yu Meng Yu de
Singapura.

Na outra disputa, o Japão
já está garantido na final,
pois duas duplas do país se
enfrentarão. Hiroko Fujii e
Saki Kanazawa jogam
contra Sayaka Hirano e Kasumi Ishikawa, onde as vencedoras garantem a medalha de prata e
as perdedoras ficam com o bronze.
Para o treinador Rogério Marchioretto, o resultado não surpreende.
"O resultado apenas ratificou a superioridade das asiáticas."

GUSTAVO
13/04 19:21

DEIXA

TORCIDA

DE

PÉ

E

VENCE

RUSSO

Na partida em que o público mais
se envolveu, o mesa-tenista
brasileiro Gustavo Tsuboi venceu
o russo Fedor Kuzmin por 4 sets
a 3, com parciais de 13-11, 5-11,
11-5, 8-11, 3-11, 11-7 e 11-5.

A partida foi cheia de
alternativas, com duas viradas
(uma para cada lado) e
jogadas de alto nível técnico e
fez a torcida se concentrar em
frente a mesa 4 da Arena
Telemig.
No final da partida, muito feliz e
sorridente com a vitória, Gustavo
Tsuboi agradeceu e acenou para
a torcida que batia palmas de pé
para o jogador brasileiro.
Gustavo enfrenta agora o vencedor da partida entre o alemão Dimitrij Ovtcharov e o brasileiro
Hugo Hoyama.

THIAGO

JOGA

MUITO

BEM

E

ESTÁ

NAS

OITAVAS

13/04 18:57

Com ótimas atuações,
Thiago Monteiro chegou as
oitavas de finais do Aberto
do Brasil, que está sendo
disputado em Belo
Horizonte.
Em sua primeira partida,
Thiago Monteiro não deu
chances ao chileno Juan
Salamanca e fechou a
partida em rápidos 4 a 0,
com parciais de 11-3, 11-8,
11-7 e 11-5
Na partida contra o bom
jogador de Portugal Marcos
Freitas, Thiago mostrou um
arsenal de jogadas que levantaram a torcida, muito consciente de seu jogo, o brasileiro fechou
a partida em 4 a 2, com parciais de 6-11, 11-8, 11-5, 11-6, 5-11 e 11-9.

ERIC

SURPREENDE

LO

E

PASSA

DE

FASE

13/04 18:26

O brasileiro Eric Mancini
aprontou para cima do
francês Dany Lo, numero
187 do mundo. O mesatenista de 17 anos venceu a
partida por sensacionais 4 a
0, com parciais de 11-8, 115, 11-8 e 11-6.
Com a vitória, o brasileiro
deve ganhar várias
posições na próxima
divilgadção do Ranking
Mundial, em maio.
"Consegui aproveitar as
chances que tive na partida.
Quero fazer do tênis de
mesa a minha vida e sei que o esporte é um caminho para uma vida melhor", diz Eric Mancini.

CAZUO E GUSTAVO
ESTREIAM
COM
VITÓRIA
13/04 18:19

Mais dois brasileiros
estrearam com o pé direito
na chave principal do
Aberto do Brasil. Gustavo
Tsuboi e Cazuo Matsumoto

venceram Michael Pichler e Pierre Luc Hinse.
Gustavo não deu chances ao austríaco Pichler e com um jogo muito consistente venceu por 4
a 0, com parciais de 11-4, 11-8, 11-9 e 11-8.
Já Cazuo Matsumoto teve dificuldades no início contra Hinse, mas se recuperou e venceu por
4 a 1, com parciais de 11-9, 4-11, 11-5, 11-8 e 13-11.
"O primeiro jogo é sempre tem o nervosismo. No primeiro set estava meio preso, mas melhorei
a partir do segundo. Quando conseguir relaxar, consegui deslanchar", afirmou Cazuo.

CARINA

E

KARIN

DÃO

ADEUS

AO

ABERTO

DO

BRASIL

13/04 18:14

As mesa-tenistas Karin
Sako e Carina Murashige
que disputam duas vagas
no Pan junto com Mariany
Nonaka estão fora do
Aberto do Brasil, que está
sendo disputado em Belo
Horizonte.
Karin foi derrotada pela
coreana Jee Min Hyung por
4 sets a 1, com parciais de
11-9, 11-7, 7-11, 11-8 e 117. A mesa-tenista comentou
sobre a partida:
"Analisando o campeonato,
acho que melhorei na cabeça, tanto psicológica quanto taticamente. Faltou acertar mais e um
treino mais específico.", disse Karin
Carina não conseguiu impor seu jogo diante de Yu Kwon See, de Hong Kong e acabou
derrotada por 4 a 0, com parciais de 11-9, 14-12, 11-6 e 11-2
"Eu senti muita dificuldade de recepcionar o saque dela, mas consegui me soltar mais do que
em outros jogos", afirmou

Ambas as atletas voltam a jogar na próxima semana no Aberto do Chile.

COM

O

APOIO

DAS

FÃS,

HUGO

ESTRÉIA

COM

VITÓRIA

13/04 16:09

Com um excelente público
nas dependência da Arena
Telemig, Hugo Hoyama
entrou na mesa para
enfrentar a revelação
chilena Bruno Levis, de 18
anos.

Tendo o apoio maciço
dos torcedores que
gritavam seu nome,
Hugo começou mal, mas
não decepcionou virando
a partida e vencendo o
chileno por 4 a 2, com
parciais de 7-11, 11-8,
11-6, 11-8, 9-11 e 11-6.
" Foi um jogo difícil e errei demais nas bolas de ataque. A primeira partida é sempre
complicada, mas é bom porque agora vou entrar mais ligado contra o próximo adversário."
Hugo enfrenta na próxima fase a revelação alemã Dimitrij Ovtcharov, que vem de excelentes
resultados no Campeonato Europeu por equipes.

BRASILEIRAS

NÃO

VÃO

BEM

NO

INDIVIDUAL

FEMININO

13/04 15:56

As duas melhores mesatenistas brasileiras no
ranking mundial estão fora
do aberto do Brasil que está
sendo disputado na Arena
Telemig, em Belo Horizonte.
A número 230 do mundo,
Lígia Silva não conseguiu
impor seu jogo diante da
coreana Moon Bo Sul e
acabou derrotada por 4 a 0,
com parciais de 11-7, 14-12,
11-4 e 11-9.
Já Mariany Nonaka não fez
boa partida e acabou
derrotada pela japonesa
Yuki Nonaka pelo mesmo placar de Lígia, só que com parciais de 11-0, 11-4, 11-4 e 11-2.

HUMBERTO

FAZ

JOGO

DURO

CONTRA

PATRICK

13/04 12:23

BAUM

O brasileiro Humberto
Manhani está fora da
disputa do torneio sub-21,
mas o fez com muita
dignidade. Jogando contra
o alemão Patrick Baum,
Humberto conseguiu
grandes jogadas que
levaram o frio alemão ao
nervosismo em alguns
pontos.
A grande chance de
Humberto aconteceu no
quarto set. Baum vencia por
2 sets a 1 e Humberto teve
um set point (10-9), mas
Baum conseguiu virar e
fechar em 12-10.
O brasileiro parece ter sentido a perda do set e não conseguiu deixar que o alemão fechasse o
set em 11-9 e a partida em 4 a 2, parciais de 11-9, 11-9, 3-11, 12-10 e 11-9.

LIDNEY FAZ BOA PARTIDA, MAS PERDE PARA CAMPEÃO MUNDIAL
JUVENIL
13/04 12:22

O mesa-tenista Lidney
Castro levantou a torcida na
manhã desta sexta-feira na
Arena Telemig em Belo
Horizonte. O atleta
brasileiro fez um jogo muito
duro contra o campeão
mundial juvenil, o japonês
Kenta Matsudaira pelo
torneio sub-21.
O japonês de 15 anos,
começou tomando conta da
partida abrindo sem
maiores problemas 3 a 0 no
marcador. Aí que começa a
reação brasileira. Lidney
voltou mais calmo e
trocando mais bolas com Matsudaira, com ambos protagonizando belíssimas jogadas.
Empurrado com os gritos da torcida, Lidney encostou no marcador vencendo os dois sets.Mas
a experiência do japonês prevaleceu no sexto set, quando fechou o set em 11-6 e a partida por
4 a 2, parciais de 11-4, 11-8, 11-9, 9-11, 8-11 e 11-6.
Kenta Matsudaira enfrenta agora o português Marcos Freitas.

ÚLTIMA BRASILEIRA CAI NO SUB-21
13/04 12:21

A última brasileira na
categoria sub-21, Gabriela
Kock foi eliminada na
primeira rodada da chave
principal pela coreana Choi
Moon Young.
A brasileira, havia vencido o
grupo 3 ao derrotar
Amanda Marques e a
canadense Sara Yuen e
pelo sorteio encarou a
coreana Choi Moon Young
por uma vaga nas segunda
fase.
A coreana começou a
partida muito bem, tomando
conta do jogo. Gabriela só entrou na partida no final do segundo set, quando começou a trocar
bolas com a coreana, que joga no estilo cato.
A brasileira ainda venceu o terceiro set, mas a coreana conseguiu fechar a partida em 4 a 1,
com parciais de 11-4, 11-7, 11-8, 9-11 e 11-6.
Quando perguntada o que mudaria em seu jogo para vencer a coreana, Gabriela respondeu:

"Teria feito ela mexer mais, quando variava o jogo ela se enrolava. O saque dela é muito
estranho, o último toque é muito bom, não dá para antecipar", disse
O treinador Lincon Yasuda gostou da atuação da brasileira
"Gabriela jogou bem. No primeiro set, ela foi passiva, jogando a bola na mesa para ver no que
dava, mas a partir do segundo foi melhor, abrindo de esquerda com o pino", afirmou.

SUB-21

FEMININO

TEM

SEUS

CONFRONTOS

DEFINIDOS

13/04 12:21

Na equipe brasileira, apenas
Gabriela Kock se classificou para
esta fase da competição. Veja os
confrontos:
Yu Meng Yu (SIN) x Misaki
Morizono (JAP)
Park Seong Hye (KOR) x Kasumi
Ishikawa (JAP)
Yu Kwon See (HKG) x An Cho
Rong (KOR)
Galia Dvorak (ESP) x Moon Bo Sun
(KOR)
Carla Nowen (HOL) x Shim Se Rom
(KOR)
Choi Moon Young (KOR) x Gabriela Kock (BRA)
Park Cha Ra (KOR) x Elizabeta Samara (ROM)

CONFIRA

AS

CHAVES

DO

SUB-21

13/04 12:13

MASCULINO

Quatro brasileiros estão
classificados para a chave
principal do Torneio sub-21 do
Aberto do Brasil, que está sendo
disputado na Arena Telemig em
Belo Horizonte.
Confira todos os confrontos:
Cho Eon Era (KOR) x Rodrigo
Kojima (BRA)
Oierre-Luc Hinse x Abdel-Kader
Salifou (FRA)
Han Ji Mi (KOR) x Eric Mancini
(BRA)

Bruno Levis (CHI) x Tiago Apolonia (POR)
Kenta Matsudaira (JAP) x Lidney Castro (BRA)
Vincent Baubet (FRA) x Marcos Freitas (POR)
Adrien Mattenet (FRA) x Marcos Madrid (MEX)
Humberto Manani (BRA) x Patrick Baum (ALE)

CONHEÇA OS ADVERSÁRIOS DOS BRASILEIROS NO MASCULINO
12/04 21:47

Os brasileiros conheceram
agora há pouco seus
adversários na chave
principal do torneio
individual masculino e
duplas.
Fernando Yamazato x Roko
Tosic (HRV),
Eric Mancini x Dani Lo
(FRA),
Gustavo Tsuboi x Michael
Pichler (AUT),
Hugo Hoyama x Bruno
Levis (CHI),
Danilo Toma x Dimitrij Ovtcharov (GER),
Thiago Monteiro x Juan Salamanca (CHI),
Lidney Castro x Marcos Freitas (POR),
Israel Barreto x Yannick Vostes (BEL),
Lucas Souza x Zhang Peng (CAN),
Rodrigo Kojima x Patrick Baum (GER),
Bruno Anjos x Ko Kae Bok (KOR),
Humberto Manhani x Evgeni Petroukhine (RUS),
Edimilson Pinheiro x Joao Monteiro (POR),
Marco Mancini x Jens Lundqvist (SWE),
Cazuo Matsumoto x Pierre-Luc Hinse (CAN),
Nas duplas, Thiago Monteiro e Gustavo Tsuboi pegam Pierre-Luc Hinse/Xavier Therien (CAN),
Hugo Hoyama e Cazuo Matsumoto encaram Joao Monteiro (POR) e Han Ji Min (KOR).

BRASILEIRAS

JÁ

TEM

ADVERSÁRIAS

NA

CHAVE

12/04 21:35

PRINCIPAL

As brasileiras que disputam
o Aberto do Brasil já tem
suas adversárias
conhecidas no torneio
individual.
Veja os confrontos:
Mariany Nonaka x Yuri
Nonaka (JAP),
Maira Ranzeiro x Park
Seong Hye (KOR),
Gabriela Kock x Shim Se
Rom (KOR),
Jessica Yamada x Ishikawa
Kasumi (JAP),
Amanda Marques x Ni Xia Lian (LUX),
Karin Fukushima x Galia Dvorak (ESP),
Claudia Ikeizumi x Svetlana Ganina (RUS),
Karin Sako x Jee Min Hyung (KOR),
Kim Inokushi x Choi Moon Young (KOR),
Carina Murashige x Yu Kwok See (HKG),
Luciana Coutinho x Kim Soong Sil (KOR)
Nas duplas, Carina Murashige e Ligia Silva jogam com Jee Min Hyung/Kim Soong Sil (KOR).

MARIANY FAZ DUAS BOAS PARTIDAS, MAS NÃO RESISTE A SORTEIO
12/04 21:25

A brasileira Mariany
Nonaka mesmo não
vencendo a primeira partida
do sub-21, começou bem a
disputa do campeonato.
Na primeira partida diante
da corena An Cho Rong,
Mariany conseguiu reagir
depois de estar perdendo
de 2 a 0 e só foi derrotada
no desempate do quinto set
por 12-10. As parciais
foram 11-9, 11-6, 7-11, 1012 e 12-10 para a coreana.

Na segunda partida, Mariany fez um grande jogo contra sua compatriota Jéssica Yamada.
Sacando bem e com boas variações, Nonaka venceu por 3 a 0, com parciais de 11-7, 11-4 e
11-5.
No entanto, no sorteio entre as melhores segundas colocadas, Mariany não teve sorte e
mesmo tendo a melhor campanha entre todas, acabou ficando de fora da chave principal, que
começa nesta sexta-feira.

DANILO NÃO TEM BOM DIA E ACABA EM TERCEIRO NO GRUPO 5
12/04 18:31

O mesa-tenista paranaense Danilo Toma não
teve um bom dia no Aberto do Brasil. O
brasileiro perdeu seus dois jogos na
competição.
Contra o canadense Xavier Therien, Danilo
estava muito nervoso por ser sua estréia em
Pro Tours e foi derrotado por 4 a 0, parciais de
11-5, 11-9, 12-10 e 11-2
Na partida contra o francês Abdel-Kader
Salifou, o brasileiro atuou melhor, mas a maior
experiência do jogador da França prevaleceu,
quando o mesmo fechou em 4 a 1, com
parciais de 11-3, 11-5, 10-12, 11-4 e 11-5.
Danilo estava um pouco chateado e acha que poderia mudar suas táticas.
"Acho que poderia mudar as táticas, com as minhas não estou conseguindo encaixar meu jogo
com o pessoal de fora", afirmou.

ERIC FAZ BOA PARTIDA, MAS PERDE PARA MENGEL NO FIM
12/04 17:36

Eric Mancini começou o Aberto do Brasil
meio chateado, mesmo tendo vencido. Em
seu primeiro jogo, Eric derrotou o brasileiro
Carlo Michell por WO e ficou frustrado por
não ter jogado.
No entanto em seu segundo jogo, o
brasileiro compensou com uma boa atuação
contra o alemão Steffen Mengel, número
340 do mundo. Eric teve a partida nas mãos,
mas não foi bem no momento decisivo.
"Perdi o jogo no quarto set, estava 10 a 6
para mim e errei duas bolas de chance por
afobação.", disse o brasileiro que perdeu por 4 a 3, com parciais de 3-11, 12-10, 10-12, 12-10,
11-7, 8-11 e 11-8.
Perguntado se mudaria algo em um possível novo confronto contra o alemão, Eric foi
categórico.
"Acho que poderia fazer o mesmo, mas tinha que acertar mais bolas de chances", afirmou.

BRUNO

VENCE
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E
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CHAVE

12/04 16:48

PRINCIPAL

Bruno Anjos está 100% no
Aberto do Brasil, que está
sendo disputado em Belo
Horizonte. O brasileiro
venceu dois jogos e foi o
campeão do grupo 6 do
torneio qualificatório
masculino.
Na primeira partia, Bruno
fez ótima partida e derrotou
o jovem brasileiro Fernando
Yamazato por 4 a 0, com
parciais de 13-11, 11-7, 115 e 11-5.
Logo depois, o brasileiro
voltou a mesa para jogar
contra o canadense Pierre-Luc Hinse, que é orientado pelo brasileiro Marles Martins. Com uma
atuação bastante regular, Bruno venceu Hinse por 4 a 2, com parciais de 13-11, 11-7, 10-12, 511, 11-6 e 11-6 e passou em primeiro lugar em seu grupo.

BANDSPORT
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DO
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AO

VIVO

12/04 15:53

A Rede Bandeirantes de Televisão por via de seu canal de tv a cabo,
Bandsport transmitirá o Aberto do Brasil de Tênis de Mesa, que está sendo
realizado em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais.
No sábado, dia 14, serão mostradas ao vivo as quartas de finais, direto da Arena Telemig. No
domingo, dia 15, de 11:45 as 14:15 serão transmitidas as semifinais do evento.
As finais do torneio serão exibidas as 20horas no domingo.

LUCIANA COUTINHO CONSEGUE BELA VITÓRIA SOBRE CANADENSE
12/04 13:14

A mesa-tenista de Brasília,
Luciana Coutinho
conseguiu um excelente
resultado pela primeira
rodada qualificatória do
torneio feminino.
Luciana derrotou a
canadense Cynthia Paulin
por 4 sets a 2, com parciais
de 10-12, 12-10, 12-10, 117, 8-11 e 11-5. A atleta de
17 anos é filha do árbitro
William Coutinho, que está
trabalhando no Aberto do
Brasil 2007.

Coutinho enfrentará agora a japonesa Yuki Nonaka para saber contra quem jogará na chave
principal do Aberto do Brasil.
"Vai ser um jogo difícil, pois Nonaka joga cato, o que complica para mim.".

LIDNEY E HUMBERTO COMEÇAM BEM O ABERTO DO BRASIL
12/04 12:52

O nervosismo tomou conta
dos dois confrontos
brasileiros na manhã deste
primeiro dia de Aberto do
Brasil em Belo Horizonte.
No primeiro, Lidney Castro
não gostou de sua atuação,
mas não teve maiores
problemas para vencer
Lucas Souza por 4 a 0,
parciais de 11-4, 11-8, 11-4
e 11-6. A partida foi válida
pelo grupo 4, que ainda
conta com o austríaco
Michael Pichler.
"Foi meu primeiro jogo,
estava nervoso e não joguei bem. A partir do terceiro set melhorei e a 3ª bola de esquerda
começou a entrar bem.", disse Lidney
Já Humberto Manhani gostou de sua atuação na partida contra o mineiro Marco Aurélio
Mancini.
"Variei bem o saque, consegui atacar o ponto na frente dele, que parecia estar um pouco
afobado", disse Manhani que venceu por 4 a 0, com parciais de 11-3, 11-6. 11-5 e 11-7.

GABRIELA

E
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ESTRÉIA

12/04 12:35

Duas das grandes promessas brasileiras não
começaram bem o Aberto do Brasil. Gabriela Kock e
Karin Fukushima, da seleção juvenil foram
derrotadas respectivamente por Park Cha Ra e Moon
Bo Sun pela primeira rodada.
"As coreanas são mais experientes e tem um
backhand forte. Tinha que ter atacado mais", disse
Karin Fukushima
Para Gabriela Kock, que sofre com uma forte gripe, a
velocidade é o diferencial.
"A velocidade da bola dela era impressionante, o
backhand também complicou meu jogo.", afirmou a mesa-tenistas de 17 anos.
Ambas as mesa-tenistas voltam a mesa ainda hoje. Karin enfrenta Carina Murashige pelo
grupo 6, enquanto Gabriela encara a canadense Sara Yuen pelo grupo 3.
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12/04 12:32
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O Aberto do Brasil de Tênis de Mesa começa hoje no
Minas Tênis Clube e terá grandes estrelas do
esporte Mundial.
Dezesseis brasileiros disputarão a competição
individual masculina, destaque para o oito vezes
campeão Pan Americano, Hugo Hoyama e para
Thiago Monteiro, Cazuo Matsumoto e Gustavo
Tsuboi que assim como Hugo são cabeças de chave
do evento.
Meu objetivo é jogar bem, não penso em vitória ou derrota. Quero aproveitar esse Aberto do
Brasil para me concentrar e procurar usar táticas de jogo que poderei utilizar no Pan. O nível
técnico é muito alto e, apesar de os nossos principais adversários no Pan não estarem neste
torneio, vai ser uma oportunidade boa de ver o que ainda é preciso melhorar", afirma Hoyama.
No feminino, os holofotes brasileiros estão voltados para Lígia Silva, a única brasileira já
classificada para o Pan do Rio, em julho. Karin Sako, Carina Murashige e Mariany Nonaka
ainda convivem com a tensão de uma vir a ser preterida para os Jogos do Rio (apenas três
representarão o Brasil).
"O campeonato serve como preparação. Todos os torneios até o Pan serão assim.", afirma a
número um do ranking brasileiro Lígia Silva.
Entre os nomes internacionais Gao Ning e Yang Zi de Singapura são os destaques no
masculino. No feminino, sete mesa-tenistas Top 20 estão disputando o torneio.

