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Dissabte, 13 d’abril del 2013

Campionat de Mini-Tennis
Equip femení sotscampió de Catalunya de Terceres ‘A’

Grup de participants al Torneig Escola Base Dobles
REDACCIÓ
El passat dissabte, 23 de
març, es va celebrar uns dels
campionats més esperats per
tots els “minis” del CT Sabadell. Tot i que era a principis
de la Setmana Santa va haverhi molta participació, amb més
de 60 alumnes --entre nens i
nenes-- que van gaudir d’una
matinal tennística en el seu
primer dia de vacances.
En categoria ‘petits’ (–5 a
7 anys-) el campió va ser Jan
Guardia que va disputar una
final igualadíssima amb l’Erik
Rodríguez, tots dos de l’any
2006. No obstant, en categoria de ‘grans’ (de 8 a 10 anys)
es va produir un fet històric:
per primera vegada des que
van començar els campionats
de mini-tennis es va proclamar
campiona… una noia! Va ser
la Ivet Ferreres que va derrotar al Gerard Modrego en una

final extraordinàriament emocionant, que va acabar amb el
resultat de 17-15 !!!
Com és habitual van haver-hi
medalles per a tots els participants i regals pels campions i
finalistes.
Torneig Escola Base
També va tenir lloc el Torneig d’Escola Base pels nens
d’entre 11 i 18 anys de l’Escola
General de tennis. Es va organitzar un torneig de dobles en
forma de lligueta. Van jugar-se
en dues categories:
Cadets-Juniors: campions,
Òscar López/Roger Raduà;
finalistes: Pau Casacuberta/
Jordi Altayó.
Alevins-Infantils: campions,
Roger Miralles/Gerard Vegas;
finalistes: Pau Grima/Joel
Solà.
L’organització del C.T. Sabadell agraeix la participació de
tots els nois i noies, així com
l’assistència de familiars i

amics a les dues competicions.
Femení Terceres ‘A’: sotscampió de Catalunya
Només va faltar aquella
espurna de sort, al final del
partit de l’Eva, per poder disputar el partit de dobles que
hauria decidit quin equip es
proclamava campió de Catalunya, davant del RCT Barcelona.
Amb un 5/4 favorable i 4015 al final del tercer set, hauria pogut canviar el color de la
final. Tot i així, s’hauria hagut
de disputar aquest definitiu
partit de dobles...
Aquests són els parcials de
les jugadores del C.T. Sabadell:
Anna Font/Carla Boveda:
6/0, 6/1; Georgina Morral/
Elena Campistol: 5/7, 6/7.
Eva Escribano/Carla Roset:
6/3, 0/6, 6/7; Cristina Turell/
Marian Aleu: 1/6, 3/6.

Participants a les 12 Hores de Mah-Jong
9ª edició 12 Hores de MahJong
Com ja es tradició a l’inici
de la primavera, va celebrarse la 9ª edició de les 12
hores de Mah-Jong. No hi va
faltar l’acostumada bona participació dels equips, així com
l’extraordinari ambient social i
esportiu de tots els inscrits.
És evident que en tota
competició hi ha d’haver una
classificació final. És oportú
assenyalar, però, que tots
mereixen el millor premi quan
a col·laboració i participació
en l’èxit de la trobada.
1r classificat, EQUIP GROC
(133 punts): Marta Barrera,
Joan Bellmunt, Carme Fran-

quesa, Clara Vila, Carme
Romeu i Lluïsa Oriol.
2n classificat, EQUIP VERMELL (125 punts): Conxita
Batallé,
Encarna
Muñoz,
Joana Sánchez, Sílvia Codina,
Madrona Lladó i Pili Manau.
3r classificat: EQUIP VERD
(107 punts): Carme Bernad,
Carme Viladomat, Carme
Borrell, Carme Nadal, Rosi
Aymamí i Mari Pozón (Rosa
Ribé).
4t. classificat: EQUIP BLAU
(92 punts): Asun López, Salut
Sánchez, Maria Rubio, Àngels
Perich, Núria Busquets i Rosa
Ricart.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Campions i finalistes del Torneig de Mini-Tennis; prova cadet-júnior i prova infantil-aleví; un moment del torneig que va reunir més de 60 alumnes
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