Circuito Mini-Ténis (3ª Etapa - Escola Ténis Centro)
13 de Janeiro de 2007
Inscritos pelo (Clube Escola de Ténis de Cantanhede):
- (Sub 8) - Gonçalo Cardoso; (Sub 10) - Sara Ferreira, Leandro Mota, José Gabriel Machado e Rodrigo Martins.
Faltas de Comparência:
• (Sub 10) – Sara Ferreira.
Resultados: Ficaram apurados para a fase final:
• (Sub 8) - Gonçalo Cardoso.
• (Sub 10) - Leandro Mota, José Gabriel Machado e Rodrigo Martins.
¾ (Sub 8) - Gonçalo Cardoso - 3º lugar, vencendo no apuramento para o 3º e 4º lugar Rodrigo Mendes (CTC)
(2-0). Na fase de grupos ficou em 2º lugar (com 3 vitórias e 1 derrota), vencendo Maria João Peixinho (2-0),
Tomás Freire (2-0), Rodrigo Almeida (2-1) e sendo derrotado por Gonçalo Carvalho (1-2). Já na fase final foi
derrotado por José Gonçalves (0-2).
¾ (Sub 10) – José Gabriel Machado - 2º lugar, derrotado na final por José Miguel Pinto (CTC) (0-2). Na fase de
grupos ficou em 2º lugar (com 1 vitórias e 1 derrota), vencendo Francisco Costa (2-0) e sendo derrotado por
Leandro Mota (0-2). Já na fase final venceu Rodrigo Martins (2-0), Guilherme Góis (2-1).
Leandro Mota - 3º lugar, derrotado na fase final por José Miguel Pinto (1-2). Na fase de grupos ficou em 1º
lugar (com 2 vitórias), vencendo Francisco Costa (2-0) e José Gabriel Machado (2-0). Já na fase final venceu
Luís Murteira (2-0).
Rodrigo Martins - 5º lugar, derrotado na fase final por José Gabriel Machado (2-0). Na fase de grupos ficou
em 1º lugar (com 3 vitórias), vencendo Luís Murteira (2-0), Afonso Santos (2-0) e Sofia Albuquerque (2-0).
Notas:

Ficou decidido em reunião de comissão de Mini-Ténis, que:

- O jogador que não possa continuar em prova por motivos de pessoais poderá desistir e dar a
vitória ao adversário, e, não ser repescado o jogador perdedor.
- Sempre que faltem muitos jogadores e os grupos fiquem muito pequenos, será elaborado um
novo grupo de apuramento, contendo todos os jogadores.
- Inscrição condicional. Assinatura de Sig-in interno. O Sig-in serve para não haver inscrições
após o fecho das inscrições que é na 5ª feira às 12horas. O jogador que não poder por qualquer
motivo inscrever-se a tempo e horas, poderá ter uma nova oportunidade. Chega ao local da
prova, assina a folha Sig-in, e, se houver alguma falta de comparência jogará no seu lugar.
Nossos jogadores, com uma amiga.

Clubes Envolvidos: C. E. T. Cantanhede; C. Ténis Coimbra; E. Ténis Cires; E. Ténis Centro, num total de 10
inscritos (Sub 8) e 15 inscritos (Sub 10).

O torneio disputou-se no Clube Ténis de Coimbra.

Acompanhados pelo Director Paulo Pereira
Em virtude da alteração do horário da prova que também
originou a falta de comparência da Sara. Passou das 9h30
(ETC) para as 14h00 (CTC). (Motivo: doença repentina
ao Pai do Ivan Gonçalves (Responsável pela ETCentro))

Paulo Pereira

