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Beach tennis mostra a que veio em Santos
Torneio que encerrou as atividades da Arena ‘Praia & Cia’ conheceu seus campeões e deixou evidente o crescimento da modalidade
ADALBERTO MARQUES

DA REDAÇÃO

Se tem um esporte que virou
febre do momento nas praias
santistas é o beach tennis. Sob
forte calor, neste fim de semana, um torneio amistoso na
Arena Praia & Cia, que reuniu
70 competidores, provou que a
modalidade vem crescendo
bastante em pouco tempo de
existência. Números não-oficiais estimam que existam quase 500 praticantes deste esporte, que é uma combinação de
tênis, vôlei e badminton.
Jogando há oito meses, Thales Santos diz que não se arrepende de ter trocado as raquetadas do frescobol pelo tênis de
praia. “É muito divertido, democrático e prazeroso. Todos
podem jogar”, diz Santos.
Além de atletas, as duas quadras montadas na Arena Praia
& Cia, próximo ao Canal 3, no
Gonzaga, atraíram também
pessoas que simpatizam com o
esporte. Praticante de mini-tênis em clubes, o administrador
Marcelo Lapetina Fernandes
gostou da performance dos
atletas. Embora nunca tenha
praticado, ele já conhecia a atividade, que virou sensação.
“No começo, muita gente torceu o nariz, mas estou vendo
que cresceu bastante e ainda
tem muito potencial”. Segundo Fernandes, o que pode afugentar novos seguidores é o
custo da raquete (não sai por
menos de R$ 280,00).
Para a presidente da Associação Santista de Bech Tennis
(ASBT), Sueli Maluza, é muito
gratificante ver que mais homens e mulheres estão prati-

A modalidade pegou carona no sucesso dos esportes de areia, como tamboréu, frescobol e futebol

Um bom público prestigiou as finais do torneio de beach tennis

cando o esporte.
Ela atribui parte do aumento do número de praticantes à
realização de torneios e clínicas em clubes locais para atrair
novos interessados. “Faz um
ano que estamos fomentando
e agora começamos a colher os
frutos. E vamos continuar incentivando neste ano”, avisou.
Marcus Vinicius Cardozo
Ferreira, um dos integrantes
da diretoria da ASBT, está contente com a rápida adesão do
esporte nas praias santistas.

Valente (45+ masculino), João
Pedroe Carlos Alberto (iniciante masculino), Laura Tanis e
Regina Gaia (iniciante feminina), Wilson Martins e Danielle
Gianetti (dupla mista B), Marcos Vinicius e Milena Miguel
(dupla mista A), Vania Izzo e
Maíra Izzo (dupla feminina
B), Sueli Maluza e Milena Miguel (dupla feminina A), Adolfo Januário e Rubens Leitão
(dupla masculina B) e Marcus
Vinicius e Thales Santos (dupla masculina A).

“Estamos no caminho certo. O
que parecia ser um esporte de
verão, acabou pegando”.
Mais uma prova de que o
esporte está em alta será a realização, no próximo fim de semana, do Campeonato Brasileiro
de Beach Tennis, em Santos. O
evento tem a chancela da Confederação Brasileira de Beach
Tennis. Segundo Sueli, a expectativa é de bons jogos, já que é
esperada a presença dos principais atletas da modalidade no
País. O campeonato deverá
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Djokovic (de frente) consola Murray na rede após derrotá-lo por 3 sets a 0, parciais de 6/4, 6/2 e 6/3

Djokovic arrasa Murray e conquista o
Aberto da Austrália pela segunda vez
DA REDAÇÃO

O sérvio Novak Djokovic é o
campeão do Aberto da Austrália, o primeiro dos quatro torneios do Grand Slam, considerados os mais importantes do
circuito. Na manhã de ontem
(horário de Brasília), ele não
deu chances ao escocês Andy
Murray e venceu por 3 sets a 0,
com parciais de 6/4, 6/2 e 6/3.
Esta é a segunda vez que
Djokovic conquista um título
de Grand Slam. A primeira foi
em 2008, quando foi campeão
do próprio Aberto da Austrália. Naquela ocasião, ele derrotou na final o francês Jo-Wilfried Tsonga.
Com essa vitória, Djokovic,
atual número 3 do mundo,
ameaça roubar o 2º posto no
ranking do suíço Roger Fede-

Grupo seleto
Novak Djokovic juntou-se agora
a Roger Federer, Rafael Nadal e
Leyton Hewitt no grupo de
tenistas em atividade que
foram campeões de Grand Slam
mais de uma vez

rer, que, ao lado do líder Rafael
Nadal, da Espanha, é um dos
bichos-papões do circuito.
Coincidentemente, para chegar aos dois títulos na Austrália, Djokovic derrotou Roger
Federer na semifinal.
JáAndy Murray, atual número 5 do mundo, vai continuar
sua perseguição a um título de

Grand Slam. Título esse que
acabaria com um longo jejum. Desde 1936 um tenista
britânico não é campeão de
um torneio desse porte.
“Estou vivendo um sonho,
com certeza. Ter sido capaz
de ganhar em sets diretos contra um jogador como Andy
Murray, na final de um
Grand Slam, faz meu sucesso
ainda maior. Não quero parar aqui. Só tenho 23 anos e
espero ter mais chances de
ganhar outros Grand Slam”,
declarou Djokovic.
Andy Murray, que na final
do ano passado perdeu o título para Roger Federer, parecia conformado. “Novak jogou inacreditavelmente bem,
mas você sempre tenta achar
um jeito de acreditar”.

reunircerca de 150 atletas, divididos em diferentes categorias, masculinas e femininas e
também em duplas mistas. “Serão oitoquadras, alémde arquibancadas, graças ao apoio da
Prefeitura”. As partidas ocorrerão na Praia do Boqueirão (em
frente à confeitaria Joinville).
CAMPEÕES

O vencedores das 10 categorias foram: Sueli Maluza e Yara Ignácio (45+ feminina),
Francisco Pinto e Fernando

Ontem foi o último dia da
Arena Praia & Cia, que além da
competição esportiva foi palco
de atividades de lazer para
crianças e adultos. Realizado
anualmente, o evento é uma
iniciativa do Sistema A Tribuna de Comunicação (SAT),
com patrocínio da Sabesp e do
Governo do Estado de São Paulo, co-patrocínio Jah! Fresh,
apoio do Carrefour, Lego
Zoom, Kibon Fruttare caseiro
e Prefeitura de Santos. A produção é da Cape Eventos.

