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?La Guàrdia Civil deté 34 persones
acusades d'arreglar partits de
tennis
Una de les detencions de l'organització s'ha dut a terme a Barcelona
La Guàrdia Civil ha desmantellat una organització especialitzada en arreglar partits de tennis per
afavorir les apostes via Internet en almenys 17 tornejos a Espanya i Portugal. En l'operació,
denominada "Futures", s'han detingut 34 persones arreu de l'Estat, entre ells sis tennistes. Una
de les detencions s'ha dut a terme a Barcelona i la persona arrestada actuava en connivència
amb l'organització per fer les apostes, segons han indicat fonts de la Guàrdia Civil. Les altres
detencions s'han fet a Madrid, Sevilla, la Corunya, Pontevedra, Còrdova, Almeria, Huelva, Cadis,
Càceres, Badajoz i Ciudad Real. Entre els detinguts també hi ha els dos caps de l'organització
assentats a Sevilla i la Corunya. Els guanys obtinguts per l'organització superen el mig milió d'euros.
Els agents de la Guàrdia Civil van iniciar la investigació després de rebre una informació de la TIU
(Tennis Integrity Unit), organisme internacional encarregat de vetllar per la integritat al món del
tennis, sobre un intent de corrupció en un esdeveniment esportiu.
Les primeres investigacions van permetre saber que per l'arreglament dels diferents partits
utilitzaven la figura d'un intermediari, que era el que mantenia el contacte directe amb els
tennistes per arreglar els resultats i així obtenir una quantitat proporcional a l'aposta.
Arran de l'estudi de les dades obtingudes en la investigació resultants de les apostes han
possibilitat acreditar la participació d'aquesta organització en 17 esdeveniments celebrats a Sevilla,
Huelva, Tarragona, Madrid i Porto, i s'està pendent de rebre informació per part d'un dels principals
mitjans d'apostes sobre si han estat corromputs altres esdeveniments sobre els quals es tenen
sospites.
El modus operandi d'aquesta organització consistia en corrompre tennistes que disputaven partits
a l'Estat i a l'estranger de les categories de l'ATP Challenger i Futures i sobre els quals es podien
efectuar apostes esportives en línia, així obtenien un lucre amb les mateixes vulnerant per complet
el concepte d'atzar, ja que el desenvolupament de determinats aspectes del joc estava
prèviament pactat i les apostes estaven dirigides sobre la base d'aquest pacte.
Per a això l'organització comptava amb un intermediari, que havia estat tennista, el qual tenia una
relació de confiança amb els tennistes que jugaven, ja que havia competit amb ells i compartit
entrenaments. Aquesta persona, pocs dies abans dels tornejos a disputar es trobava amb ells i
els oferia quantitats concretes per arreglar determinats aspectes del joc els quals habitualment
consistien en la pèrdua de determinats jocs sota el seu servei.
En els casos en els quals l'intermediari no aconseguia corrompre als jugadors arribava a oferirlos el doble o el triple de la comissió i en el cas que no accedissin, intentaven corrompre-li algun
dels dos caps del grup.
Un cop el tennista acceptava la manipulació, aquesta circumstància era comunicada per
l'intermediari als seus caps, que a través d'una aplicació de missatgeria instantània creaven grups
de difusió per comunicar a persones de confiança i familiars possibilitant així l'augment dels guanys
generats amb les apostes realitzades.
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A partir d'aquest moment i amb la finalitat d'acreditar la corrupció duta a terme sobre els tennistes
participants en aquests esdeveniments sospitosos, es van dur a terme diverses mesures
d'investigació sobre ells, així com les seves declaracions, que van acabar derivant en l'efectiu
reconeixement de la seva corrupció en els tornejos, en la identificació de varis dels responsables de
l'organització encarregada de corrompre'ls i en el modus operandi utilitzat, el patró del qual es
repetia en tots els partits.
Als detinguts se'ls acusa dels delictes d'estafa, corrupció entre particulars i pertinença a organització
criminal. S'estima que la corrupció d'apostes hagi proporcionat uns guanys superiors al mig milió
d'euros.
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