THIAGO É CAMPEÃO DO RATING A MASC. COM BELA VIRADA
27/11 19:28

Após 5 dias, centenas de jogos e mais de
350 atletas competindo, em Florianópolis,
Santa Catarina, o Campeonato Brasileiro
teve um desfecho de ouro. A final na
categoria Individual - Rating A Masculino foi
emocionante e tecnicamente impecável.
Thiago Monteiro conquistou o título após
vitória espetacular sobre Hugo Hoyama, que
chegou a abrir três sets de vantagem. O
placar foi 4 X 3 para o jogador do clube AD
Fran TT.
A torcida esteve presente: pelo menos 200
pessoas assistiam às jogadas de alto nível
dos dois melhores atletas do Tênis de Mesa
nacional. Apesar de a partida ter sido equilibrada, Hoyama começou o jogo de forma
arrasadora.
No primeiro set, acertou belas bolas violentas como a do quinto ponto. Mesmo transparecendo
nervosismo em alguns momentos - ele errou dois saques seguidos no final -, o mesatenista do
Palmeiras/Suzano-SP não teve problemas para fechar o set em 11-9.
Na segunda etapa, o panorama não mudou muito: Hugo Hoyama venceu Thiago por 11-8. Os
dois trocavam bolas rápidas, levantando a torcida como no sexto ponto de Hoyama e no oitavo
do atleta cearense. Hoyama fechou o terceiro set em 11-9 com bela raquetada em diagonal.
O jogo parecia decidido. Começou, então, a reação de Thiago. Ele venceu o quarto set por 119 com uma violenta virada de bola. Hugo parecia nervoso. "É duro perder de virada porque, no
começo, joguei muito bem. Minha chance foi até o quarto set. Errei depois. Não podia perder
as chances, e o Thiago aproveitou a chance dele", desabafou Hugo.
No quinto set, Thiago Monteiro abriu cinco pontos de vantagem sobre Hugo, que já perdera o
controle do jogo - ele chegou a furar uma bola fácil e errou três recepções. Perdeu por 11 X 4.
O set seguinte foi parecido. Mesmo com um belo ponto, o mesatenista paulista parecia menos
concentrado do que o adversário. Ao tentar fazer golpe de vista, permitiu que Thiago fizesse
mais um ponto. Resultado parcial: 11-6 e o empate que parecia impossível para o atleta
brasileiro mais bem colocado no Ranking Mundial (ele é o 109.).
Hugo Hoyama melhorou no set final, chegando a pontuar após trocar 5 bolas rápidas com
Thiago. Este, porém, manteve o sangue frio e fechou o set em 11-9, virando o placar de forma
inacreditável. Hoyama, revoltado, jogou a raquete no chão. Parecia maldizer a virada
improvável. "O problema não é perder do Thiago. O problema foi a virada", sentenciou.
O campeão, humilde, foi só elogios ao amigo: "É um prazer jogar contra ele, que já foi
campeão por essa categoria várias vezes. É uma honra vencer dele, não sei de onde tirei
forças", disse.
Thiago Monteiro admitiu que teve de mudar seu estilo de jogo para poder vencer. "Não
encontrava solução no saque. Tentei, então, jogar em um ritmo mais cadenciado. Aí a
vantagem passou para mim", explicou.
Ele também falou de seus planos para 2006 e aproveitou para mandar um recado aos novos
atletas. "Agora é treinar com o Hugo para o PanAmericano. Eu o respeito muito. Entrei na
Seleção assim. Eu tenho a humildade de perguntar, tirar dúvidas com ele. As novas gerações
têm que saber disso. Muita gente questiona sua idade, mas o nível de jogo dele é excelente.
Temos que nos unir", filosofou.

O jogo foi realizado, hoje à tarde, no Complexo Esportivo Rozendo Lima.

Bernardo Monteiro

ADIB

TRAB

É

O

JOGADOR

MAIS

VELHO

DO

BRASILEIRO

27/11 11:30

Faz mais de 50 anos que o atleta Adib Trad, de 81 anos, joga
Tênis de Mesa. Segundo ele o esporte surgiu no Brasil após a
Segunda Guerra Mundial. A partir daí, nunca mais parou de
praticar o esporte."Antes da guerra jogava-se ping-pong. O Tênis
de Mesa veio depois e algumas técnicas foram adaptadas",
relembra.
Apaixonado pelo esporte, Trad treina e compete até os dias de
hoje, e não pretende parar. "Treino quatro vezes por semana e
pretendo jogar enquanto tiver saúde", garante.
Com relação aos participantesdo Campeonato Brasileiro de
Tênis de Mesa, Trab acredita ser um incentivo esportivo para a mocidade. "É melhor a
mocidade praticar esportes do que se envolver com drogas. O Governo tem que apoiar".
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O Presidente da Federação do Mato Grosso do Sul,
Marco Antonio Tavares, conversou com a CBTM
durante os jogos do Campeonato Brasileiro, em
Florianópolis, Santa Catarina. A seguir, as declarações
do dirigente à entidade esportiva.
Há quanto tempo está envolvido com o Tênis de
Mesa? Já jogou?
Dirijo a Federação há 4 anos e meio. Nunca joguei.

O que está achando do nível técnico dos jogadores e da competição em geral?
No Campeonato Brasileiro, sempre atuam os melhores jogadores. Dessa forma, o
nível técnico tem que ser elevado.

Gostou do desempenho de Mato Grosso do Sul no Campeonato Brasileiro de
Clubes e de Seleções?
Já chegamos a uma final. Esteve dentro do nosso previsto.

Fale sobre as perspectivas da Federação para futuros campeonatos.

O Mato Grosso do Sul está conectado ao Tênis de Mesa. Assim, tudo que fizermos e
conquistarmos será um avanço. Acredito que os nossos atletas mirins, hoje, poderão
ser grandes campeões no futuro. E é nisso que temos trabalhado.
Bernardo Monteiro
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Thiago Monteiro conseguiu superar,
hoje, pela categoria Rating A do
Campeonato Brasileiro Individual, dois
adversários de peso do Tênis de Mesa:
o chinês naturalizado brasileiro Duan
Quan e Gustavo Tsuboi. Os resultados:
4 X 1 contra Quan, e 4 X 3 contra
Tsuboi.
Duan Quan era o primeiro adversário,
ainda pela manhã. O jogo foi
tecnicamente impecável. Os adversários
trocavam bolas rápidas, em um estilo
agressivo. A torcida olhava a tudo sem
sequer piscar.
Após perder o segundo set, parecia que Thiago permitiria a virada. O terceiro set foi o
mais tenso. Thiago chegou a estar atrás no placar, mas ganhou moral quando
recuperou uma bola perdida que batera na rede. O jogador do Bayard Argentan se
agachou e não permitiu que Quan pontuasse. A partir daí administrou a vitória,
fechando em 11-4 no último set.
"A gente sabe que esse tipo de jogador é complicado. O resultado não reflete a
verdade, nós temos o mesmo nível e o estilo de jogo dele é parecido com o meu, que
é o clássico", afirmou.
Também houve elogios para Gustavo Tsuboi. "Faz tempo que não jogo com ele. Sei
que está muito bem. Como ele é canhoto, muito do jogo pode ser decidido no saque e
na recepção".
Bernardo Monteiro
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Patrícia Raboni considera que o título pelo Rating A
Feminino é o mais difícil de se conquistar. Ela afirma
que as atletas são de alto nível e que jogam apostando
na fraqueza uma das outras.
"Tenho dificuldades especialmente com a Cláudia
Ikeizumi", definiu a mesatenista, cujo estilo de jogo é
conhecido como clássico.

Seus objetivos para o ano que vem incluem integrar a Seleção Juvenil Feminino
nos Campeonatos Latino-Americano e Mundial. Patrícia Raboni é a segunda colocada
no Ranking de sua categoria e a terceira no Rating.
Bernardo Monteiro
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Com duas vitórias arrasadoras, Hugo Hoyama estreou,
hoje, pelo Rating A do Campeonato Brasileiro
Individual, em Florianópolis, Santa Catarina. Ele não
perdeu nenhum set, vencendo duas vezes por 4 X 0.
A primeira partida, ainda de manhã, foi contra o goiano
Tiago Lopez. O primeiro set estava equilibrado. Os
atletas disputavam a liderança parcial ponto a ponto,
tanto que Hoyama só abriu três de vantagem uma única
vez, ao fazer 8-5.
No segundo set, Hoyama partiu com vontade para cortar uma bola e arrebentou parte
da borracha de sua raquete. Após trocá-la, venceu Lopez pelo mesmo placar. Já o
terceiro e o quarto tiveram vantagem um pouco mais folgada: 11-5 e 11-7,
consecutivamente.
A segunda partida foi contra o X Mário Prata. Embora alguns lances também tenham
sido disputados, a vitória foi garantida no quarto set por 11-7. "Treino 4 horas por dia,
incluindo musculação e corrida. Mas ainda estou com uma dor no cotovelo", admitiu.
Bernardo Monteiro
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O campeão na categoria Mirim Masculino do Campeonato
Brasileiro - Ranking, Luís Gabriel Velazquez, 13 anos, se
destacou dos outros atletas por um quesito: autenticidade. Em
vez de dizer que o jogo foi complicado ou o adversário era
difícil, Velazquez foi sincero: "O jogo foi relativamente fácil",
disse.

Referindo-se ao último set, quando venceu por 11 a 4, foi taxativo: "Fiz o que tinha que
ser feito. Estava bem confiante porque joguei bem contra os melhores e pensei: é hoje
ou nunca".
O campeão treina há praticamente 4 anos. Ele superou Lucas Paulino, do Rio Grande
do Norte, pelo placar de 3 X 1.
BERNARDO MONTEIRO & CRISTIANE TOSCHI
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Eric Mancini, 16 anos, conquistou, hoje, por volta das 12h, o título
Juvenil Masculino pelo Campeonato Brasileiro Individual - Ranking.
Ele derrotou Felipe Morita, companheiro de clube (ambos jogam no
clube paulista Itaim Keiko), por 3 X 1.
"Jogar com os companheiros de clube é difícil. Como você pode
ganhar de alguém bom, pode perder de um ruim. Tudo é possível,
mas ao mesmo tempo estava confiante porque venho treinando
forte", disse Mancini, que joga Tênis de Mesa desde 2001.
Eric Mancini vai disputar o Rating B ainda hoje. Depois do Brasileiro, ele vai jogar uma
última competição no ano: o Mundial Juvenil em Linz, Áustria, por sua categoria.
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Lincon Yasuda é técnico da Seleção Brasileira Juvenil. Ele
está observando os jogos do Campeonato Brasileiro, em
Florianópolis, Santa Catarina. A seguir, declarações dadas
em entrevista à CBTM:

Campeonato Brasileiro
"É importante citar a participação dos nossos dois principais
jogadores do Ranking Mundial, Hugo Hoyama e Thiago
Monteiro, além do atleta chinês, Duan Quan. E com isso eles valorizam o título brasileiro em
todas as categorias.

Objetivos para 2006
"A meta é formar um grupo de treinamento forte que reúna os melhores do Brasil, visando
construir um espírito forte de equipe na Seleção Brasileira. E que seja o alicerce para que
possamos sonhar com resultados mais altos.

Campeonato Mundial Juvenil, em dezembro de 2005, na Áustria:

"Essa equipe masculina e feminina de 8 atletas (4 em cada categoria) ganhou o LatinoAmericano em agosto e, com isso, conquistou uma vaga para o Mundial. Como esse era o
principal objetivo do ano, já valeu a pena.

Grand Finale, em outubro, em Santo Domingo
"Esse campeonato reuniu os melhores do Ranking na categoria Juvenil. Efraim Carvalho ficou
em 10. lugar e Marianny (Nonaka) em oitavo. Estamos orgulhosos do resultado.
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O título do Absoluto A Feminino, pelo Campeonato Brasileiro
Individual - Ranking, foi conquistado com garra por Eugênia
Taira Ferreira, jogadora do Clube Concórdia - Porto União Santa Catarina. Sua adversária, nesta partida, foi a
paranaense Daniela Bassi que, segundo a vencedora,
jogou muito bem. O placar fechou em 3 X 2.
A campeã estava confiante pois já tinha se acostumado
com os jogos. "A partida de hoje foi difícil mas eu estava mais
tranqüila do que nas outras". No período da tarde disputará o
Rating A Feminino para com os pontos que vier a somar voltar à Seleção Brasileira de sua
categoria. "O Rating é o maior objetivo de todos os jogadores que participam deste
campeonato. O Absoluto foi como um pré-aquecimento", comenta.
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Mesmo sem ter conquistado um título no Campeonato
Brasileiro, Fernando Franco, 13 anos, é o novo líder do
Ranking Sul-Sudeste. Por ter chegado até às oitavasde-final da categoria Mirim Masculino do Ranking
Individual, Franco subiu dos 2900 pontos para 3300,
deixando para trás, na ordem, Gustavo Messias, Luís
Gabriel e Lucas Bressan. Ele jogou o Campeonato
Brasileiro com uma luxação no braço.
Graças a essa pontuação, o mesatenista vai ser convocado para a Seletiva dos Jogos
PanAmericanos em sua categoria. O técnico da Seleção Brasileira Mirim, Edson Boro,
disse que Fernando Franco conquistou seu objetivo: terminar em primeiro no Ranking.
"A gente sabia que ele não tinha chance de ser campeão, mas conseguimos
pontuar. Fernando vai imobilizar o braço novamente. Em seguida, vai só treinar até a
Seletiva", informou. Franco já venceu duas Copa Brasil em sua categoria: Lorena e
Curitiba.

Bernardo Monteiro
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José Barbosa é o campeão da categoria Infantil do
Campeonato Brasileiro Individual - Ranking. Ele venceu,
hoje, por volta das 11h, Fernando Yamazato. O placar foi
3 X 1.
O sacrifício valeu a pena. Barbosa viaja cerca de três
horas por dia para treinar em seu clube, o Jundiaí. Ele
acumulou três medalhas de ouro no Campeonato
Brasileiro porque também foi campeão por Clubes
e Seleções (São Paulo). "Ele merece", resumiu seu pai,
Luiz Ricardo Barbosa.
O Campeonato Brasileiro, em Florianópolis, Santa Catarina, termina amanhã com os
jogos pelo Rating.
Bernardo Monteiro
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Mariany Nonaka é campeã da categoria Juvenil
Feminino do Campeonato Brasileiro Individual Ranking.
Ela superou, ainda há pouco, a amiga Gabriela Kock
por 3 X 1. As partidas estão sendo disputadas no
Complexo Esportivo Rozendo Vasconcelos de Lima, em
Florianópolis, Santa Catarina.
O último set foi o mais disputado. Gabriela perdia por 2
a 1 e tentava evitar a proeminente derrota. Dois pontos
a menos no placar, ela conseguiu empatar por 10 a 10. Nonaka, porém, não permitiu
outra virada e fechou o quarto set em 13 a 11.
Ao final da partida, as duas saíram sorridentes e trocando impressões sobre o jogo.
Gabriela Kock sabia da dificuldade em vencer a adversária. "Marianny é a melhor
jogadora do Juvenil", reconheceu.
Bernardo Monteiro
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Thiago Monteiro comprova favoritismo e é campeão da
categoria Absoluto A Masculino do Campeonato
Brasileiro Ranking Individual. Pelo placar de 3 X 0, ele
superou Israel Barreto, que chegou à final com méritos
após realizar bela partida pelas semifinais.
O mesatenista cearense vai disputar, hoje e amanhã,
partidas válidas pelo Rating A, na categoria Masculino.

Apesar de ser o brasileiro com melhor colocação no Ranking Mundial (ele ocupa a
109. posição) e jogar há sete anos fora do país, ele acredita que não terá qualquer
vantagem em relação a adversários da experiência de Hugo Hoyama, 36 anos, e Duan
Quan. "Ajuda jogar na Europa, mas vou enfrentar um pessoal mais experiente do que
eu. Tenho, no mínimo, 10, 15 anos de carreira, mas acho que ser novo não ajuda
tanto porque todos os adversários se conhecem. Não tem segredo".

Bernardo Monteiro
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Claudia Lie Ikeizumi consagrou pela
sétima vez o título de campeã
brasileira, na noite de hoje, pelo
Campeonato Brasileiro Individual Ranking, categoria Juventude
Feminino. Uma emocionante disputa,
com Caroline Sousa, fechou o placar
de 3 X 0. O campeonato foi realizado
na cidade de Florianópolis, Santa
Catarina.
Durante o campeonato Claudia ficou
atenta com as técnicas utilizadas
pelas outras jogadoras. "Fui me
concentrando a cada jogo. Observei
as adversárias mas não pensei no
título. Estou muito feliz por ser
campeã", comemorou.
A partir de agora a campeã vai se preparar
para o seletivo dos Campeonatos Mundial e
Latino Americano.
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Em uma final disputada, Gustavo Tsuboi superou, hoje, por
volta das 20h30, o amigo e colega de clube Lidney Castro por
3 X 2. O jogo valia pelo título do Campeonato Brasileiro
Individual - Ranking, na categoria Juventude Masculino e foi
disputado em Florianópolis, Santa Catarina."Ser campeão é
sempre bom. E por ser uma final, sempre dá bom jogo".

Tsuboi disse que não estava bem no começo do campeonato, há dois dias, por causa do calor
e das horas de viagem. "Eu estava cansado e tive que me adaptar ao ambiente. Como hoje
está fresco, acho que isso ajudou no meu desempenho".
O mesatenista, que ganhou o título brasileiro no Individual pela segunda vez, falou também da
sua meta para 2006. "Pretendo me classificar e jogar nos Jogos Pan-Americanos e Olimpíadas.
Considero o Pan o caminho para ir até os Jogos Olímpicos".
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Thiago Monteiro venceu, hoje, duas
partidas jogando apenas uma. A única
a ser disputada, no entanto, valeu por
muitas. O primeiro jogo, válido pelo
Campeonato Brasileiro Individual Ranking, na categoria Absoluto A
Masculino, terminou com vitória por
W.O.. Daniel Farias não apareceu para
jogar.
Quatro horas depois, foi a vez do
mesatenista cearense enfrentar o
conterrâneo Paulo Molitor. O público
assistia aos lances com atenção, afinal
Thiago é o brasileiro com a melhor
colocação no Ranking Mundial - está
na 109. posição.
Paulo chegou a vencer o terceiro set, ensaiando uma reação. No quarto, porém, Thiago não
deu chances, fechando por 11-4. Amanhã, ele vai disputar a final do Ranking e o Rating.
Com adversários como Hugo Hoyama e Duan Quan no Rating, ele não acredita que sua
experiência na Europa - ele joga há sete anos fora do Brasil - possa lhe ajudar a vencer. "Ajuda
jogar na Europa, mas vou enfrentar um pessoal mais experiente do que eu. Tenho, no mínimo,
10, 15 anos de carreira, mas acho que ser novo não ajuda tanto porque todos os adversários
se conhecem. Não tem segredo".

Bernardo Monteiro
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Gustavo Tsuboi venceu, hoje à noite, o goiano Tiago Lopez,
pelas semifinais do Campeonato Brasileiro Individual
Ranking, na categoria Juventude Masculino. O placar
apertado, 3 X 2, mostra que o jogo foi disputadíssimo. A
platéia acompanhava os lances atentamente, aplaudindo
cada jogada bem trabalhada.
"Não treinei muito bem para esse campeonato. A principal
preocupação era os Jogos Abertos do Interior. Por isso não
fui tão bem em algumas partidas que venci", disse Tsuboi,
que foi mais além em sua autocrítica. "Acho que vai ser difícil vencer, amanhã, no Rating".

Bernardo Monteiro
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A Associação Desportiva do Instituto Estadual de Educação
(ADIEE) administra o Complexo Esportivo Rozendo
Vasconcelos de Lima, palco do Campeonato Brasileiro de
Clubes, Seleções Estaduais e Individual. O técnico da ADIEE,
Sérgio Roberto Schmidt, elogiou a organização do evento que incluiu 53 pessoas - capitaneado pela CBTM e a
Federação Catarinense de Tênis de Mesa. "Queremos
organizar aqui futuros campeonatos", disse.
Dos 7 mil alunos do Instituto, apenas 46 jogam Tênis de Mesa. Essa proporção pequena é uma
realidade que Schmidt espera modificar após a realização do Campeonato Brasileiro. "O
torneio serviu para estimular a prática do esporte no ADIEE".
O Instituto possui dois atletas inscritos no Campeonato Brasileiro: Daniel Rieping Claudino
e Cleiton Vilpert. "Programamos um evento para breve, o 1. Torneio Interno ADIEE de Tênis de
Mesa categoria Masculino e Feminino".

Bernardo Monteiro
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Raquel Aparecida Akinaga Kock incentivou a filha, Gabriela
Akinaga Kock, a jogar Tênis de Mesa e acabou se
interessando pelo esporte. Faz sete anos que a atleta treina e
está participando, hoje, do Campeonato Brasileiro Individual Ranking. Amanhã, ela disputará o Rating D. Ambas jogam
pela categoria Absoluto A Feminino. O Campeonato
Brasileiro de Tênis de Mesa está sendo realizado em
Florianópolis, Santa Catarina.
"Comecei a jogar porque achava fácil e não entendia o
motivo da minha filha errar algumas jogadas. Ela aprendeu mais rápido do que eu", disse a
atleta, que treina duas vezes por semana e acredita que competir faz parte do jogo. "Se não
compete não tem mais o desafio e pode acontecer de perder o ânimo de treinar", acredita.
Mãe e filha conquistaram o título de vice-campeãs Brasileiras de Equipe Adulto de Tocantins
ano passado.
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As estrelas do Tênis de Mesa entre 14 e 15 anos seguem
vencendo pelo Campeonato Brasileiro Individual Ranking, em
Florianópolis, Santa Catarina. As primeiras rodadas
disputadas, hoje pela manhã, não tiveram quaisquer
surpresas.
José Barbosa, por exemplo, venceu as duas partidas com
autoridade. O placar foi o mesmo ao enfrentar Gabriel Ota e
Túlio Moreira: 3 X 0. Fernando Yamazato conquistou duas
vitórias também sem perder nenhum set. Dessa vez os
derrotados foram Heder Ono e Bruno Muri.
Lucas Tatani, campeão da categoria no Brasileiro de Clubes, anteontem, ao lado de Barbosa,
perdeu apenas um set: 3 X 1 contra Guilherme Costa, e 3 X 0 ao enfrentar Bruno Kague. Já
Leonardo Arata disputou apenas uma partida e derrotou Daniel Carvalho por 3 X 0.

Bernardo Monteiro
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O coordenador da Seleção Brasileira, Wei Jianren, acredita que
atletas brasileiros podem igualar-se ao nível profissional de
jogadores da China, os primeiros no Ranking Mundial. Ele falou,
hoje, à CBTM durante a disputa do Ranking Individual do
Campeonato Brasileiro, em Florianópolis, Santa Catarina.

Supremacia Paulista no Tênis de Mesa
"Todos os outros Estados devem participar e treinar mais, São
Paulo está se destacando muito".

Receita para ampliar e aperfeiçoar o esporte
"Acho que uma união entre Federações, Confederação, Prefeituras, jogadores e familiares é
necessária para ampliar o Tênis de Mesa, que deve ter alguns campeonatos em escolas para
aumentar o número de jogadores".

Metas e resultados obtidos
"Em 2005, os resultados foram muito bons e os objetivos foram alcançados. A cada dia temos
que subir. Em 2006, a intenção é treinar mais. Todos os dias têm que se concentrar 100% nos
treinos. Temos o Campeonato Latino-Americano. Vamos aproveitar todos os dias para nos
concentrarmos 100%".

Jogos PanAmericanos

"Já estamos nos preparando desde agora. Nossa Seleção está treinando muito e fazendo
intercâmbios na China e na Europa para aprender novas técnicas".

Campeonato Brasileiro

"O Campeonato Brasileiro melhora a cada ano. Os materiais profissionais estão com mais
qualidade, próximo de um nível internacional. Está tudo certo para se ensinar aos jogadores. O
país quer subir o nível técnico para aprender o Tênis de Mesa e ter mais base".
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JAYNARA MACEDO REPRESENTA O MARANHÃO NO BRASILEIRO
25/11 12:08

Jaynara Macedo, de apenas 13 anos, é corajosa apesar
da pouca idade. A atleta, que veio do Maranhão
acompanhada apenas do técnico, de dois auxiliares e
de sua mãe, vai representar o Estado no Ranking
Individual categoria Mirim, já que ele não se fez
presente nos torneios de Clubes e de Seleções. "Não
vai ser fácil. A responsabilidade de ser a única do meu
Estado é grande, mas estou confiante", afirmou.
Jaynara treina há 3 anos com o técnico Fábio Muniz.
Ele espera que a mesatenista termine entre os 3
primeiros da categoria. O currículo da atleta inclui os
seguintes títulos: Rating e Mirim Individual pela Copa
Brasil Palmas e Mirim por Equipes e Rating, além de
um vice-campeonato no Mirim Individual, na Copa Brasil Fortaleza. "Queremos fechar
um intercâmbio - eles já são patrocinados pelo colégio de Jaynara, a Academia
Pedragon - para que ela participe de todas as Copas Brasil do ano que vem".
Bernardo Monteiro
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24/11 12:26

Nem todos que jogam pelo Campeonato
Brasileiro são atletas 24 horas por dia.
No caso de Luiz Fernando da Rosa e
Celso Toshimi, atuar como mesatenistas
não é mais prioridade para ambos. Eles
acumulam as funções de coordenadores
e técnicos do clube catarinense Joinville,
pelo qual conquistaram, ontem, o título

do Brasileiro de Clubes na categoria Senior.
O objetivo deles para 2006 é revelar novos talentos do esporte, incentivando-os a
jogar a Copa Brasil para que se fortaleça a base e se chegue até a Seleção Brasileira.
Os atletas iniciantes, informam, adquiririam experiência ao enfrentar jogadores mais
gabaritados, já que a competitividade nesses torneios é grande. Toshimi e Luiz
Fernando jogam, hoje, pela Seleção de Santa Catarina no Brasileiro de Seleções
Estadual.
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24/11 09:36

Campeão do Absoluto A pelo Campeonato Brasileiro de
Clubes, Nilton Lins é mais do que um time - é, na
verdade, uma faculdade. Dentro dela, funciona o clube
que forma campeões.
O investimento nos alunos inclui o pagamento de todas
as despesas de viagem, especialmente para os que
competem. Israel Barreto e Mário Costa, que
conquistaram, ontem, a vitória para o clube, fazem o
curso de Educação Física na Universidade de Nilton Lins.
"Viemos com 16 atletas desde o Mirim até o Adulto. Começamos a treinar em março.
Mesmo sem uma preparação tão adequada, vencemos. Prevaleceu o nível técnico",
comemorou o técnico Williams Costa da Paixão.
Bernardo Monteiro
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24/11 09:07

O presidente da Federação
Paranaense de Tênis de Mesa,
Nelson Kuniyoshi, falou à
Confederação Brasileira de Tênis
de Mesa (CBTM) sobre a
organização do Campeonato
Brasileiro. Segundo o dirigente,
esse é um dos melhores eventos
idealizados pela CBTM nos últimos
tempos.
"O nível técnico dos atletas está
bem elevado", atestou Kuniyoshi
com a autoridade de quem pratica
o esporte há pelo menos 30 anos.
Para futuros campeonatos, sua perspectiva é de que um apoio tanto da CBTM quanto
do Governo Estadual do Paraná venha a incrementar a organização e garantir a feitura

de um torneio em seu Estado. "Tendo esse apoio, a Federação e os atletas do Paraná
poderão alcançar melhores resultados".
BERNARDO MONTEIRO & CRISTIANE TOSCHI
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FILHO

NO

BRASILEIRO

24/11 08:54

Kevin Tomi, de 12 anos, jogou ontem pela categoria
Mirim Masculino do Campeonato Brasileiro de Clubes.
Mesmo não conquistando o título, ele agradou bastante
seu maior incentivador: o pai, Edilson Tomi.
Edilson, funcionário público Federal, gasta tempo e
dinheiro para incentivar o filho a seguir jogando o Tênis
de Mesa. O motivo, como em muitos casos, é a pura
paixão pelo esporte. "Queria que meu filho
desenvolvesse alguma atividade física. Como disseram que ele é bom no Tênis de
Mesa, estou ajudando-o nisso. Ele tem um desempenho bom. No que puder, vou
continuar incentivando", explicou o "paitrocinador" de Kevin Tomi.
A qualidade técnica de Tomi foi elogiada pelo técnico da Seleção Brasileira Mirim,
Edson Boro. O mesatenista vai jogar hoje pela Seleção Estadual do Mato Grosso do
Sul e, no fim de semana, pelo Ranking e Rating Individual.
BERNARDO MONTEIRO & CRISTIANE TOSCHI
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23/11 21:47

O primeiro dia de disputa do Campeonato Brasileiro foi
marcado pelo equilíbrio. Apenas um clube conquistou
mais de um título no torneio disputado, hoje, em
Florianópolis, Santa Catarina.
O Anapolina-GO foi o campeão do dia, conquistando os
títulos Juvenil e Juventude, ambos pelo Masculino, além
de um vice-campeonato no Absoluto A Feminino.
Já o Ulbra-TO foi o que mais vai subir ao pódio, amanhã. O clube tocantinense foi
segundo colocado nas categorias Pré-Mirim Masculino, Juvenil Masculino, Juventude
Masculino e terceiro colocado no Infantil Masculino.
Bernardo Monteiro

ENTREVISTA:
23/11 21:28

PRESIDENTE

DA

FEDERAÇÃO

TOCANTINENSE

Entrevista com Lécio Guimarães, presidente da
Federação Tocantinense de Tênis de Mesa. Ele está
assistindo aos jogos do Campeonato Brasileiro, em
Florianópolis, Santa Catarina.
Há quanto tempo está envolvido com o Tênis de
Mesa? Foi sempre como dirigente ou já jogou?
"Comecei jogando ping-pong na escola com 12 anos.
Era jogador antes de me tornar dirigente.

O que está achando do nível técnico dos jogadores e da competição?
"Muito bom. O Tênis de Mesa está se desenvolvendo muito bem e de forma rápida por
todos os recantos do país.

Gostou do desempenho de seu Estado no Campeonato Brasileiro de Seleções
Estaduais?
"Sim. Tocantins alcançou seu objetivo neste primeiro dia de competição, que era
terminar entre os 3 primeiros nas categorias que disputou.

Quais as expectativas da Federação para os futuros campeonatos?
"O objetivo para o próximo ano é participar de todas as etapas da Copa Brasil com 4
atletas, independente em qual região seja realizado o evento".
Bernardo Monteiro
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23/11 21:12

José Barbosa e Lucas Tatani são
alguns dos jovens destaques do Tênis
de Mesa Brasileiro que estão jogando
pelo Campeonato Brasileiro, em
Florianópolis, Santa Catarina.
Barbosa, que joga pelo clube paulista
Jundiaí, tem 15 anos, mas uma longa
estrada no Tênis de Mesa. Ele pratica
o esporte há quase 7 anos, e nesse
meio tempo acumulou títulos e vitórias
importantes.
Suas conquistas pessoais, porém, vão
além dos títulos. Seus maiores feitos
no esporte, avalia, foram um vicecampeonato por Duplas e Equipes na Copa Latina 2005, além de um terceiro lugar no

Individual, em Guarujá. O sonho de Zé, como é carinhosamente chamado pelos amigos, é um
dia poder participar dos Jogos Olímpicos.
Para Tatani, meta e sonho costumam caminhar juntos apenas para obstinados ou sortudos. Ele
parece pertencer ao primeiro grupo.
Tatani, que treina Tênis de Mesa 5 horas por dia, tem uma meta definida (participar do Mundial
Juvenil), mas não deixa de alimentar um sonho ainda bem futuro (jogar no Mundial Juvenil; ele
é atleta pela categoria Infantil).

Bernardo Monteiro

BRASILEIRO:

ENTREVISTA

COM

NESTOR

SCHENKEL

23/11 18:27

Um heptagenário está esbanjando energia na disputa
do Campeonato Brasileiro, em Florianópolis, Santa
Catarina. Ele, de 74 anos, e seu companheiro, Adib
Trad, 81 anos, somaram mais de 150 anos na disputa
do Brasileiro de Clubes Veterano-46 em Duplas.
Simpático e comunicativo, ele tirava fotos ao lado de
outros atletas (a maioria, crianças) e multiplicava
sorrisos por onde passava.
Amor ao Tênis de Mesa:
"Viajei 12 horas sem dormir só para jogar. Jogo Tênis de Mesa desde criança".

Títulos conquistados:
"Conquistei um Campeonato Paulista no ano passado e os Jogos da Terceira Idade.
Além disso, fui vice-campeão de Duplas no Paulista".

A importância de se praticar esporte:
"Já pratiquei basquete, bocha e vôlei. Hoje em dia, só jogo Tênis de Mesa, vôlei e
damas. Esse esporte ativa o cérebro e melhora o desempenho físico e mental. Estou
aqui para cuidar da minha saúde".
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BRASILEIRO-SC:
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COM

EDSON

BORO

23/11 10:12

O técnico da Seleção Brasileira Mirim, Edson Boro, está
assistindo às partidas do Campeonato Brasileiro, em
.Florianópolis, Santa Catarina. Em entrevista à
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM),
Edson falou, entre outros assuntos, sobre os atletas
treinados por ele que vieram à competição:
SELEÇÃO BRASILEIRA:
"Pretendemos fazer 12 treinamentos no próximo ano para participaramos do Aberto do
Brasil, em que competiremos com atletas internacionais. Vai ser a primeira vez que
eles jogarão em um Aberto, tanto na categoria Feminino quanto no Masculino. Nosso
objetivo, entretanto, não é conquistar títulos, mas passar as informações técnicas aos
jogadores para que eles estejam preparados e sem deficiências técnicas quando
chegarem nas categorias Infantil e Juvenil".

OBSERVAÇÃO DE ATLETAS:
"Gostei do jogo e do estilo de alguns, mesmo os que perderam. Esse campeonato
está servindo para que eu possa observar jogadores que atuam fora de São Paulo,
onde treinamos. Esse Kevin, de Mato Grosso do Sul, e o Mateus Marques são muito
bons e têm potencial, com muito a crescer".

ATLETAS DA SELEÇÃO BRASILEIRA MIRIM:
"O Lucas Bressan, segundo lugar no Ranking, não pôde vir. Já Fernando Franco
recupera-se de uma fratura no braço direito e não está 100% fisicamente".
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PRÉ-MIRIM:

MATEUS

MARQUES

VENCE

AZAMBUJA

23/11 10:00

Pela categoria Pré-Mirim, hoje pela manhã, Mateus Marques, de 10 anos, venceu
Gabriel Azambuja, 11 anos, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Clubes. O
placar foi apertado: 3 X 2. Mesmo reconhecendo que pouco sabia do adversário, ele
esbanjou confiança. "Sabia que iria ganhar", afirmou.
A disputa entre Marques, de São Bento do Sul-SC, e Azambuja, de Ulbra-TO, foi bem
acirrada. A vitória no último set foi decidida pela diferença de um ponto. Eles voltaram
a se enfrentar em Duplas e no Individual Pré-Mirim.
BERNARDO MONTEIRO & CRISTIANE TOSCHI
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23/11 09:04

Dezenas de atletas de diversas categorias se enfrentam a
cada rodada do Campeonato Brasileiro de Clubes, que está
sendo realizado no Ginásio de Esportes do Instituto Estadual
de Educação, em Florianópolis, Santa Catarina.
O torneio de clubes termina ainda hoje. Há jogadores das
cinco Regiões do país participando do evento. O ginásio está
ficando cheio e deve permanecer assim até às 20h, horário
de encerramento dos jogos.

Bernardo Monteiro
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22/11 15:00

Paulo Rocha, de 14 anos, e Júlia Arruda, 15 anos, foram campeões do Campeonato
Pernambucano Adulto no último fim de semana. Além do título, atingiram outra marca: ambos
são os campeões adultos mais novos da história.
Rocha, atleta do Marchiretto TT, garantiu o bicampeonato ao vencer Domingos Sávio por 3 X 2.
Júlia conquistou o primeiro título estadual contra Iara Borba pelo mesmo placar, numa virada
espetacular após estar perdendo por 2 X 0. Os dois campeões já estão em Florianópolis para
disputar o Campeonato Brasileiro.
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22/11 14:50

Mais de 300 atletas se inscrevem para o Campeonato
Brasileiro que começa, amanhã, em Florianópolis, Santa
Catarina. Houve tantas inscrições que a Coordenadoria
de Eventos da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa
(CBTM) informou, em nota oficial, que os horários dos jogos,
que começam às 8h, foram prorrogados até 22h.
Mesatenistas campeões por seus Estados, como Paulo
Rocha, estão inscritos na competição. Esse torneio
organizado pela CBTM, porém, pretende reunir a nata do
desporto - inclusive a que possui projeção internacional.
Hugo Hoyama, recordista em medalhas nos Jogos PanAmericanos - 8 de Ouro, 3 de Prata e 2
de Bronze -, veio diretamente da Suécia, onde realizou, na última semana, bons jogos pelo Pró
Tour. Já Thiago Monteiro, sucesso na Europa (ele joga por um time francês), pegou um avião
em Paris apenas para participar do evento.

Bernardo Monteiro

FLORIANÓPOLIS: CAMPEONATO BRASILEIRO NA 4ª FEIRA
22/11 14:45

A partir de amanhã, começa o Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, em Florianópolis,
Santa Catarina. Durante 5 dias, serão realizados quatro torneios consecutivos (Campeonato
Brasileiro de Clubes, de Seleções Estaduais, do Ranking e do Rating). O sistema de disputa
será de eliminatórias simples, com 5 sets de 11 pontos - a exceção é o Rating A Masculino,
com 7 sets de 11 pontos.
As disputas dar-se-ão em 16 mesas espalhadas pelo Ginásio de Esportes do Instituto Estadual
de Educação (Avenida Mauro Ramos, 275 - Centro). Os jogos transcorreão durante todo o dia
(das 8h às 22h) graças ao grande número de inscritos: cerca de 400 atletas.
Eis o calendário da competição:
Dia 23/11/05 - Campeonato Brasileiro de Clubes
Dia 24/11/05 - Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais
Dia 25/11/05 - Campeonato Brasileiro Individual - Ranking
Dia 26/11/05 - Campeonato Brasileiro Individual - Ranking e Rating
Dia 27/11/05 - Campeonato Brasileiro Individual - Rating
Categorias por idade, do pré-mirim ao Veterano 60 anos; por rating, níveis A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J.
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