Domingo 30

A TRIBUNA

janeiro de 2011

www.atribuna.com.br

Esportes

B-5

Chegou a vez do beach tennis reinar
Mistura de tênis, vôlei e badminton, o esporte foi uma das atrações mais concorridas, ontem, na Arena Praia & Cia, no Gonzaga
FOTOS: PAULO FREITAS

DA REDAÇÃO

São muitas, e não é de hoje, as
afinidades geográficas, linguísticas e comportamentais entre
cariocas e santistas. Recentemente, estes herdaram mais
uma deliciosa mania daqueles,
o beach tennis, que agradou
em cheio e a cada dia que passa
conquista adeptos.
Comprovaçãode que o esporte vem chamando a atenção na
Cidade é a também adesão de
vários ex-esportistas: do vôlei
de quadra vieram Cidão e Léo e
do tênis, Adriana Flórido e Simone Calves.
No Brasil, a hegemonia é carioca, que tem a brasileira melhor ranqueada mundialmente (9º), Joana Cortez. Mas Santos vem rapidamente se destacando, tanto que não sai dos
calcanhares do estado vizinho.
O esporte de invenção italiana, tipicamente praiano, desembarcou nas areias cariocas
no final de 2008 e, meses depois, foi trazido pelas mãos do
professor de Educação Física
RubioRibeiro. Já são500 praticantes na Cidade, com idade
que varia entre 8 e 80 anos.
Parcela desse contingente
(80 duplas) passou o sábado
reunidonas duas quadras montadas na Arena Praia & Cia, na
Praia do Gonzaga (ao lado do
canal 3), para a disputa de um
torneio amistoso promovido
pela Associação Santista de
Beach Tennis (ASBT).
Um esquenta para os dias 5 e
6 de fevereiro, quando acontecerá o Campeonato Brasileiro,
na Praia do Boqueirão (em
frente à confeitaria Joinville).
“Pela primeira vez seremos
sede do brasileiro, e a expectativa é a de termos 90 duplas
masculinas, femininas e mistas, com 130 participantes. O

Regras
>>A pontuação é marcada 15,
30, 40, game. Não há vantagem.
>>No jogo em dupla mista,
o jogador masculino é obrigado
a fazer o serviço por baixo.
>>A quadra para simples
mede 16x5m e de duplas, 16x8m
>>Quando há igualdade no
jogo, 6 a 6 ou 9 a 9, realiza-se
um tie-break. Vence o jogador
que primeiro chegar a 7 com
diferença de 2 ou a outro
número com a mesma
diferença. Os jogadores
mudam de lado sempre que
fizerem 4 pontos.
Apesar do pouco tempo de surgimento em nossas areias, o beach tennis vem rapidamente conquistando adeptos entre oito e 80 anos

número de jogadores não é o
dobro do de duplas porque
tem gente que participa em
mais de uma categoria. São
elas profissional, A, B, Iniciante e 45+”, conta Sueli Maluza, presidente da ASBT.
A fase de classificação do torneio de ontem foi disputado
em um único set de seis games,
que terá o acréscimo de mais
dois hoje, durante as finais.
ESPECIFICAÇÕES

O beach tennis mistura três
esportes: tênis, vôlei de praia e
badminton. Tem um pouco
mais de dificuldade em aprender somente quem nunca praticou algum esporte.
“É democrático e muito gostoso. Claro que, sob o intenso
calor que vem fazendo, são necessários cuidados especiais:

uso de protetor solar e chapéu.
E constantes idas à ducha”, recomenda Sueli Maluza.
Apesar de praiana, a modalidade também pode ser praticada indoor, no caso, com a adoção de piso de grama. Jamais
em cimento ou saibro. O que
dificulta a adesão de clubes.
A quadra mede 8 x 80 metros, e a rede fica à 1,70m de
altura. Curiosamente, e não há
uma explicação, o Brasil adotou a disputa em dupla. Dificilmente há jogo de simples.
As principais jogadas são saque, lob e smach. A bolinha é a
mesma do tênis, porém, com
menor pressão interna.
O ponto é anotado quando a
bola cai. Diferentemente do tênis, quicar não é permitido, o
que também seria difícil de
acontecer na areia fofa.

Tradição buscando o título
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Presente em todas as edições,
sempre figurando entre as melhores, a equipe Brucutus/RPK,
de Bertioga, não teria como ficar
deforadascotadasno9ºDesafio
Volta à Ilha de Santo Amaro de
CanoasHavaianas,hoje,cominício às 9 horas na Praia da Aparecida, em Santos. Comandados
pelo experiente Everdan Riesco,
queseorgulhadeterparticipado
de todas as provas desde a sua
chegada ao Brasil, em 2001, os
remadores bertioguenses esperamnovagrandeatuação.
No ano passado, o grupo chegou a liderar a prova, mas como aconteceu em outras duas
oportunidades, teve problemas com o barco de apoio e
ficou na 2a posição. Desta vez, a
história deve ser outra. “Vamos
competir renovados, ou melhor, com vários atletas que estavam nas primeiras forma-

ções e voltaram”, informa Everdan Riesco, que trabalha como
guarda-vidas em Bertioga.
“Muitos de nossos atletas foram para a nova e forte equipe
do Yatch Clube SP. Eu também
fui convidado, mas decidi ficar
naBrucutusechameivelhosparceiros. Não tivemos muito tempo para treinar e canoa é sintonia, mas a força de vontade ajudarão”,acrescenta.
Riesco e equipe remarão confiantes no retrospecto positivo.
“Dasoitoprovasatéhoje,ganhamosuma, fomos vice cinco vezes
e terceiro mais duas. A Volta à
Ilha de Santo Amaro é a prova
que esperamos o ano todo, onde
se sente o espírito real da canoa,
aligaçãodosatletas,ondeovalor
degrupoéalcançado”,comenta.
Apesar da vontade de brigar
pelo título, o capitão é realista e
aponta a Yatch Clube SP como a
grande favorita. “Eles formaram

um time muito forte. Tem o
Rafael Leão, que assim como
eu, é o mais antigo nas provas e
tem muita vivência, tem o Animal,oSerginho, oAlaneoLéo,
do Rio de Janeiro. São atletas
fortes, que conhecem bem a
prova. Acho que nem mesmo a
TriboQPira(pentacampeãerecordista)faráfrente”,avalia.
Apontadacomoamaislonga
prova de canoagem oceânica
do mundo, o 9o Desafio Volta à
IlhadeSantoAmarodeCanoas
Havaianasterá76kmderemadas ininterruptas, com largada
e chegada na Praia da Aparecida,emSantos.Cadaequipecontará com nove integrantes (três
norevezamento,feitocomaembarcação em movimento). As
canoas costearão as praias de
Guarujá, depois seguem pelo
Canal de Bertioga, em meio à
vegetação nativa, e, no trecho
final,oPortodeSantos.

Sueli Maluza disputa as categorias profissional e A e preside a ASBT

Leitura
rápida
Salto com vara

Fabiana Murer
ganha ouro nos EUA
A brasileira Fabiana
Murer venceu a 104a edição do Millrose Games,
no Madison Square Garden, em Nova York, com
4,74 metros.

A barreira maior para uma
disseminação mais ampla da
prática é o custo da raquete,
que é importada. Feitas em
keveler, grafite ou carbono
(com peso entre 330 e 360
gramas), uma não sai por menos de R$ 280,00. Porém, é
de longa durabilidade.
Mas nada de desânimo. Para experimentar, a ASBT empresta raquete e até disponibiliza seus professores.
Basta comparecer sábado,
domingo e feriado na Praia
doGonzaga, onde há sete quadras, cinco da associação e
duas da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, que aderiu ao esporte.
Fundamentalparaasolidificação do beach tennis foi a
pronta intervenção da prefeitura,queinseriuoesportedentro das normas para a prática
demodalidadesnapraia.

Tênis

Kim Clijsters é campeã
do Aberto da Austrália
Abelga Kim Clijsters (foto)venceu de virada a chinesa Na Li,
espantou a zebra e conquistou
o título do Aberto da Austrália,
realizado em Melbourne. A decisão de ontem terminou em 2
sets a 1, com parciais de 3/6,
6/3 e 6/3, depois de duas horas
de intensa disputa.

Basquete

Fórmula 1

Exterior leva a melhor
no Jogo das Estrelas

Felipe Massa
testa nova Ferrari

A seleção de estrangeiros venceu por 115 a 99 a de brasileiros
no Jogo das Estrelas do Novo
Basquete Brasil (NBB), a liga
de basquete nacional. A partida, realizada no Ginásio
Pedrocão, em Franca, foi dominada por Robert Day, que marcou 50 pontos e conduziu o
time de estrangeiros.

Diante de um público de
aproximadamente 1.000
pessoas, Felipe Massa deu
ontem, em Maranello, as
suas primeiras voltas com
o novo carro da Ferrari.
Em função da chuva e do
frio, o brasileiro percorreu
apenas cerca de 60 quilômetros com a F150.

