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 Cupa Mondială pe Echipe BNP Paribas de tenis de camp în fotoliu rulant  a avut loc 

în Kaya Belek, Turcia. BNP 

Paribas World Cup pe Echipe de 

tenis de camp în fotoliu rulant 

este echivalentul a Cupei Davis 

și Fed Cup. Au fost calificările 

Europene pentru Cupa Mondială, 

iar România a participat pentru 

prima dată. Echipa a fost formată 

din Anton Ciprian (antrenor și 

jucător – CS Showtime), Gaiță 

Mihai și Filișan Ionuț (CS 

Lamont). 19 echipe au luptat 

pentru un singur loc  la Cupa 

Mondiala, care va avea loc în 

Olanda din 26 mai până 1 iunie. 

Echipa României a fost în grupa 

cu Portugalia și Rusia și  primul meci a fost cu Portugalia. În primul meci la simplu, 

Anton Ciprian s-a confruntat cu Joao Sanona din Portugalia și a castigat cu scorul de 

2-1 (6-3, 5-7, 6-3). În al doilea meci la simplu, Mihai Gaiță a pierdut contra sportivului 

Carlos Leitao cu scorul de 0-2 (6-4, 6-4). A urmat meciul de dublu, a fost un meci 

foarte disputat, Ciprian Anton 

și Mihai Gaiță au reușit să se 

impună cu scorul de 2-1 [6-

7(5), 6-2, 10-5].  Echipa 

României a pierdut contra 

Rusiei 1-2 dar au jucat 

amândouă echipe foarte 

bine. Anton Ciprian s-a 

confruntat Ivan Anreev  și a 

câștigat cu scorul 6-1, 4-6, 6-

2. Mihai Gaiță a pierdut 

contra sportivului Artur 

Saitgareev. A urmat meciul 

de dublu dar Artur 

Saitgareev and Anreev au 

reusit să se impună cu scorul de 2-0. Dupa următoarea tragere la sorți au jucat  



 
 

contra Irlandei și au câștigat 2-1 câștigând locul 6 în concurs. în final au jucat contra 

Croașiei pentru locul 5 dar au pierdut 0-3. Este pentru prima data cand echipa 

României a participat la calificările Europene pentru Cupa Mondială. Pentru noi a fost 

un rezultat excelent, felicitări! 

 

 
 

 

 

BNP PARIBAS WORLD TEAM CUP 2014 26 May - 1 June Alphen,  

THE NETHERLANDS 

 

   
 



 

 
 

 
 

 
 

 


