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«Εμφύλιοι» τελικοί στο ατομικό

Το Μονακό και το Λίχτενσταϊν πανηγυρίζουν στο τένις, προτού ακόμη διεξαχθούν οι
τελικοί στο ατομικό Ανδρών και Γυναικών. Στην ανδρική κατηγορία, δυο Μονεγάσκοι,
το Νο. 1 του ταμπλό Ζιαν-Ρενέ Λινάρ (Jean-Rene Lisnard) και το Νο. 3 Μπενζαμάν
Μπαλρέ (Benjiamin Balleret) προκρίθηκαν στον τελικό, με τον Λινάρ να κερδίζει στον
πρώτο ημιτελικό τον Γίρκα Λόκαϊ (Jirka Lokaj) από το Λίχτενσταϊν 2-0 σετ (6-0, 6-3)
και τον Μπαλρέ να επικρατεί στον άλλο ημιτελικό του Σανμαρινέζου Νο. 2 του
ταμπλό Στέφανο Γκαλβάνι (Stefano Galvani) επίσης 2-0 (7-6, 6-4). Να σημειωθεί ότι
ο Γκαλβάνι στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ κι ενώ το σκορ ήταν 1-1 αντιμετώπισε
πρόβλημα στο μάτι (έσπασε ο φακός επαφής του), κάτι που επηρέασε την εξέλιξη
του αγώνα..
Οι δυο ηττημένοι (Λόκαϊ και Γκαλβάνι) έχουν εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο, αφού
στο τένις δεν διεξάγεται αγώνας για την 3η θέση.
«Εμφύλιο» τελικό (Λουξεμβούργο) θα έχουμε και στη γυναικεία κατηγορία, όπου η
ιεραρχία έγινε σεβαστή, με τις δυο κορυφαίες τενίστριες του τουρνουά να
προκρίνονται στον τελικό. Πρόκειται για το Νο. 1 του ταμπλό Μάντι Μινέλα (Mandy
Minella) που κέρδισε με χαρακτηριστική άνεση στον πρώτο ημιτελικό τη Μαρίνα
Νόβατς (Marina Novac) από το Λίχτεντσαϊν 2-0 (6-2, 6-1) και την Κλοντίν Σιολ (Νο.
2) (Claudine Schaul) που επικράτησε της Μονεγάσκας Λουϊζ-Αλίς Γκαμπαρινί (LouiseAlice Gabarini) 2-0 (6-3, 6-3).
Όπως στην ανδρική κατηγορία έτσι και στη γυναικεία, οι Νόβατς και Γκαμπαρινί
κατέκτησαν το χάλκινο μετάλλιο αφού δεν θα διεξαχθεί αγώνας για την 3η θέση.

AC

Press Office of the XIII Games of the Small States of Europe. Cyprus, 1-6 June 2009.
Olympic House, 21 Amphipoleos Str, CY-2025 NICOSIA.
Tel: +357 22 449880. Fax: +357 22 449890.
www.cyprus2009.org.cy

p. 1 / 2

04.06.2009

TENΙΣ

Press Office of the XIII Games of the Small States of Europe. Cyprus, 1-6 June 2009.
Olympic House, 21 Amphipoleos Str, CY-2025 NICOSIA.
Tel: +357 22 449880. Fax: +357 22 449890.
www.cyprus2009.org.cy

p. 2 / 2

