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El CTT Ganxets Miró de Reus, amfitrió
a l'Europe Cup
La segona fase es disputa de divendres a diumenge

Sara Ramírez, una de les jugadores del CTT Ganxets de Reus, en acció | Cedida

Arriba la segona fase de la Europe Cup de tennis de taula amb tres equips catalans en
competició. En la categoria femenina, el Reus Ganxets Miró, que ho fa com a amfitrió, i el Girbau
Vic TT, que juga a Linares. I en la competició masculina, l'ASISA Borges Vall es desplaça a
Portugal.
La fase de grups es juga des de divendres fins a diumenge. Els dos primers de grup seguiran
endavant en la competició continental. A les 6 de la tarda, el Reus Ganxets Miró s'enfronta al
Budaorsi Sport d'Hongria en el primer partit de la fase de grups. Dissabte, també a les 6 de la
tarda, juguen davant l'SKST Bratislava d'Eslovenia i diumenge, a les 11 del matí, es veuran les
cares amb el Nanotech Villach d'Àustria.
El rival a propri, més potent és l'equip hongarès. La gran cita esportiva es juga al local del CTT
Ganxets, al carrer d'Evarist Fàbregas de la capital del Baix Camp.
I el Girbau Vic TT, que arriba a la Europe Cup procedent de la Champions, es desplaça a terres
andaluses, concretament a Linares. Precisament, les vigatanes, juguen divendres, a les 8 del
vespre contra el Tecnigen Linares. Completen el grup A el Moravsky Krumlov de la República
Txeca i el Quattro Mori italià.
I a la Europe Cup masculina, l'ASISA Borges Vall, que ha fet història aquest curs competint per
primera vegada a la Champions, es desplaça a Portugal. Divendres, a les 9 del vespre hora
catalana, s'enfronten al Kalo-Meh d'Hongria. Al grup també tenen el Solex-Consult d'Àustria i el
Fortune Kyiv d'Ucraïna.
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