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Un ‘marine’ repta Nadal

El Madrid de Florentino
convoca eleccions

Dominic Thiem va tenir un entrenament militar als seus inicis i apunta a ser l’hereu del tennista
mallorquí a París H «Si hi ha una cosa difícil és guanyar Rafa a la seva pista», diu Moyà
AP / DAVID VINCENT

Jaume

Pujol-Galceran
PARÍS
Enviat especial

Carreres de 15 quilòmetres a mitjanit pel bosc, aixecament de troncs
de més de 25 quilos i entrenaments
amb roba mullada. Una preparació
de marine més que de tennista. Dominic Thiem (Wienner Neustadt,
1993) es va sotmetre a un dur treball físic a partir dels 17 anys quan
el seu entrenador i mentor, Günter
Bresnik, va buscar la manera de potenciar les seves qualitats. A la pista per mentalitat i qualitat tècnica
ja se situava entre els millors júniors de l’època, i va ser finalista de
Roland Garros el 2010.
Per posar-lo a punt es va encomanar a Sepp Resnik, un exoficial de l’exèrcit i també un superatleta d’ironmans. «La primera vegada que vam anar al bosc em va dir
que era molt fosc. Li vaig dir que
havia corregut 60.000 quilòmetres
en aquest parc i que me’l coneixia
de memòria, que comencés a córrer», va explicar Resnik en una entrevista a Tennis Frontier.
L’exmilitar revela que quan Thiem li cridava «no puc més», li responia que no es queixés i seguís perquè «si jo ho puc fer amb 60 anys, tu
amb 18 pots fer tres vegades més».
Així es va construir el seu caràcter
guanyador.

Debut amb Muster
Thiem va debutar al circuit el 2011
amb una invitació en el torneig de
Viena on va derrotar el seu compatriota Thomas Muster, exnúmero
1 mundial i campió de Roland Garros el 1995, també conegut per la
seva capacitat física i a qui també
va entrenar Bresnik.
Thiem, a qui anomenen Dominator al circuit, relativitza aquella
època i, tot i que admet aquells entrenaments, diu que no «van ser
tan durs». El tennista austríac va
deixar de treballar amb Resnik fa
quatre anys, però la seva obsessió

FUTBOL 3 La junta electoral del Reial
Madrid va convocar ahir eleccions a
la presidència i a la junta directiva
de l’entitat. El termini de presentació de les candidatures començarà
aquest divendres i s’acabarà el 18 de
juny. Florentino Pérez, actual president, va iniciar la seva segona etapa
al capdavant del club l’1 de juny del
2009 com a candidat únic. El 4 de
juny del 2013 va renovar com a màxim mandatari. Pérez també va ocupar el càrrec entre el 2000 i el 2006.

El Barça Lassa guanya
l’Inter als penals
FUTBOL SALA 3 El Barça Lassa va derrotar l’Inter Movistar a domicili en la
tanda de penals després d’empatar a
dos en el primer partit de la final de
la Lliga. Aicardo, Sergio Lozano i Ferrao van complir en el llançament de
penals. El Barça havia fet un joc molt
seriós, dominant el partit gràcies als
gols de Rafa López i Dyego. Va escurçar distàncies Daniel, i quan el conjunt català ja assaboria la victòria Rivillos va empatar a 50 segons del final. Ningú va marcar a la pròrroga.

33 Poderós 8 Thiem, el rival de Nadal, treu davant el serbi Djokovic, en el partit de quarts de final.

dones
OSTAPENKO I
HALEP, FINALISTES
J El dia que feia 20 anys, la

letona Jelena Ostapenko es va
fer el millor regal a si mateixa al
classificar-se per a la gran final
femenina de Roland Garros al
vèncer la suïssa Timea
Bacsinszky, que també
celebrava el seu 28 aniversari,
per 7-6(4), 3-6 i 6-3. Ostapenko,
número 47 del món, s’enfrontarà
pel títol amb la romanesa
Simona Halep, la gran favorita,
que va derrotar en l’altra
semifinal la txeca Petra Kvitova
per 6-4, 3-6 i 6-3. «Té coses
d’una campiona», assegura
Anabel Medina, que
acompanya Ostapenko des
de fa dos mesos.

per l’entrenament és màxima. Als
23 anys, l’any passat va ser el jugador que més tornejos va disputar.
Thiem va aconseguir 58 victòries
(24 derrotes) i va guanyar quatre títols (Buenos Aires, Acapulco, Niça i
Stuttgart), després d’estrenar el seu
palmarès l’any anterior amb tres
(Niça, Umag i Gastaad).
Aquest any ha guanyat el torneig
de Rio de Janeiro i és, juntament
amb Rafael Nadal, el tennista que
més victòries acumula sobre terra
(22). Classificat en el setè lloc mundial en una progressió magnífica des
que el 2014 va entrar en el top100.

Kuerten: «En pot guanyar 15»
A la Phlippe Chatrier l’espera avui
el gran dictador de la terra, nou vegades campió de Roland Garros, per
fer-li passar un examen de doctorat.
«Serà el clàssic de la terra d’aquesta temporada. Un partit bastant dur
però bonic, per disfrutar. Però si hi
ha una cosa difícil a París és guanyar

Nadal a la seva pista», va comentar
ahir Carlos Moyà.
«Són els dos jugadors que més
han guanyat en terra aquest any
a més de l’u i el tres de la Race –
classificació de l’any–. Thiem ve de
guanyar Djokovic i no ha perdut ni
un sol set..», apunta Toni Nadal.
«Thiem et treu de la pista, juga amb
molta intensitat i fa un guanyador des de qualsevol lloc, no serà fàcil», insisteix l’oncle de Nadal.
«Thiem és un guanyador potencial
de Roland Garros, tot i que si no ho
aprofites quan pots, ningú t’espera
l’any que ve», afirma Toni Nadal.
Qui està gairebé segur que ho
aconseguiran és Guga Kuerten.
«Nadal pot guanyar la desena
aquest diumenge i 15 Roland Garros si segueix amb aquest nivell.
Fa dos anys semblava que no en
guanyaria cap més i ara ha tornat al
màxim nivell», va assegurar el brasiler, que ahir va celebrar l’aniversari de la seva primera victòria, ja fa
20 anys. H

Els Warriors acaricien
el títol de la NBA
BÀSQUET 3 Kevin Durant i Stephen
Curry van tornar a brillar de manera
especial en el tercer partit de les finals de la NBA al destrossar amb el
seu joc ofensiu la defensa dels Cavaliers de Cleveland, que van perdre
per 113-118 davant els Warriors de
Golden State (3-0). Durant, amb 31
punts, va ser decisiu amb un triple a
falta de 45 segons per al final. Curry
va ser el líder indiscutible de l’equip,
en què va aportar 26 punts.

