CV dels esportistes ambaixadors de la marca Mallorca a l’acció
promocional a Berlín 2020
Tennis
Barbara Rittner
Barbara Rittner (Alemanya, 25 d'abril de 1973) és una ex-jugadora de tennis
professional. Actualment és la capitana de l'equip de la Fed Cup alemanya. La seva millor
classificació en solitari va ser el número 24 del món, aconseguit l'1 de febrer de 1993.
Com a júnior, va guanyar el Campionat de Wimbledon de 1991. Va guanyar el seu primer
títol del WTA Tour en 1992, i gairebé nou anys després, va guanyar el seu segon en el
Open de Bèlgica a Anvers.
Les seves millors actuacions a Wimbledon i en l'Obert dels Estats Units són la tercera
ronda en tots dos.
Al gener de 2005, es va convertir en la capitana de l'equip de la *Fed *Cup alemanya.

Marjus Zoecke
Markus Zoecke (Alemanya, 10 de maig de 1968) és un ex-jugador de tennis professional.
L'arma principal de Zoecke era un poderós servei que podia colpejar gràcies a la seva
altura (1,95 m). Va aconseguir el més alt rànquing d'individuals, el Núm. 48, al març de
1992. Durant la seva carrera va guanyar un títol de singles i un altre de dobles. Va jugar
tres partits amb l'equip alemany de Copa Davis en 1992 i 1995.
Actualment és el director esportiu del Club de Tennis Rot-Weiss a Berlín.

Ciclisme
Joan Llaneras
Joan Llaneras Roselló (Porreras, Mallorca, 17 de maig de 1969) va competir en ciclisme
en la modalitat de pista, especialista en les proves de puntuació i Madison. Ha estat
bicampió olímpic i set vegades campió mundial, per la qual cosa és considerat el millor
ciclista en pista espanyol de tots els temps.
Llaneras ha participat en quatre Jocs Olímpics d'Estiu, entre els anys 1996 i 2008,
obtenint en total quatre medalles, or en Sídney 2000, plata a Atenes 2004, or i plata a
Pequín 2008.
Va guanyar dotze medalles en el Campionat Mundial de Ciclisme en Pista entre els anys
1996 i 2007.
Ha estat guardonat amb el Premi Nacional de l'Esport al millor esportista espanyol dels
anys 1997 i 2000 i distingit amb la Gran Cruz de la Reial orde del Mèrit Esportiu.
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Theo Reinhardt
Theo Reinhardt (Berlín, 17 de setembre de 1990) és un esportista alemany que
competeix en ciclisme en la modalitat de pista, especialista en les proves de persecució
per equips i Madison.
Reinhardt ha guanyat tres medalles en el Campionat Mundial de Ciclisme en Pista entre
els anys 2013 i 2019, i quatre medalles en el Campionat Europeu de Ciclisme en Pista
entre els anys 2012 i 2019.
Va participar en els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro 2016, ocupant el 5è lloc en la prova
de persecució per equips.

Golf
Nuria Iturrioz
Núria Iturrioz (Mallorca, 16 de desembre de 1995) és una golfista professional del Ladies
European Tour i del LPGA Tour.
Es va convertir en profesional en 2015 després d'acabar quarta en la final de l'escola de
classificació del LET al qual es va unir en 2016. Va guanyar la Copa Lalla Meryem com a
novençana i va acabar 10a en la classificació de l'Orde del Mèrit. Va guanyar la Copa
Lalla Meryem de nou en 2019 i va guanyar dos tornejos més en ràpida successió, incloent
l'Omega Dubai Moonlight Classic per a acabar quarta en la classificació de l'Orde de
Mèrit de la Gira Europea de Dames de 2019.

Tino Shuster
Tino Schuster (4 juliol 1978, Stuttgart) és un ex professional de golf alemany, va ser
membre del Tour Europeu i dues vegades campió professional alemany. Va atreure
l'atenció del món sencer gràcies als seus èxits en els tornejos del Circuit Europeu, com
el BMW Open, Omega Masters i el Campionat de Jugadors del Deutsche Bank, així com
el seu sensacional 2n lloc darrere de Tiger Woods en la 2a ronda de l'Obert Britànic.
En l'àrea de consultoria, Schuster assessora els principals resorts de golf i hotels
d'Europa.
El juny de 2017 va fundar el banc d'inversions esportives "WhiteRock" amb oficines a
Munic, Nova York i Hong Kong, que globalitza, ven i/o recapta capital per a empreses
centrades en l'esport, els mitjans de comunicació i l'entreteniment.
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