E sports

38 Diari de Sabadell

Dissabte, 18 de maig del 2013

Sensacional ritme d´inscripcions
a l´Esplai-Estiu 2013
REDACCIÓ
Les novetats de l’EsplaiEstiu 2013 estan tenint molt
bona acollida i es preveu superar les inscripcions de l’any
passat. Cal recordar que les
inscripcions realitzades abans
del dia 20 de maig tenen un
10% de descompte. Igualment, existeixen descomptes
per germans i per volum de
setmanes.
L’Esplai 2013 es durà a
terme del 25 de juny al 2
d’agost en horaris de matí (913), matí-dinar (9-15) i matídinar-tarda (9-17) amb servei
gratuït d’acollida (7,30-9) i
recollida (17-17.30). També hi
haurà Esplai el setembre.
Aquest any, la principal novetat serà la incorporació de
l’anglès com a eix vertebrador
de l’Esplai amb dos professors
nadius de la prestigiosa escola
d’anglès Exit School i amb
la col·laboració de diferents
monitors especialistes que
impartiran diferents activitats
esportives en anglès (futbol,
bàsquet, volei, etc). D’aquesta
manera, els nens i nenes tindran un contacte permanent
amb la llengua anglesa d’una
manera lúdica i divertida.
L’esport i la diversió seguiran essent els màxims exponents amb la realització de
variades modalitats esportives i lúdiques aprofitant els
40.000 m2 d’instal·lacions
esportives: tennis, futbol,
natació, pàdel, gimnàstica
esportiva, bàsquet, jocs de
piscina, anglès, manualitats,
voleibol i moltes sorpreses.

El tennis es una de les activitats principals
Una altra novetat d’aquest
any és la possibilitat de triar
un esplai intensiu de tennis
amb 2 hores diàries d’aquest
esport. Paral·lelament, s’han
programat cursets intensius
de 10 hores de tennis i natació (una hora diària durant 2
setmanes) que s’ impartiran
en horaris de tarda (17 a 18
i 18 a 19h). Com cada any, el
C.T. Sabadell presta especial
atenció a la qualitat de l’esplai
basant-se en tres vessants:
Qualitat dels monitors i
especialistes:
contractant
socorristes i monitors de natació titulats de l’empresa de
monitors aquàtics COMAC,
S.L., experimentats monitors
nadius d’anglès de l’escola
Exit School, monitors de tennis
i gimnàstica esportiva amb la
titulació de les corresponents
federacions i especialistes
amb la màxima experiència en
les seves disciplines.
Qualitat de les instal·lacions
i
serveis:
40.000
m2
d’instal·lacions
esportives

amb els millors equipaments i
servei de cuina pròpia del restaurant del Club, Restörant.
Màxima seguretat en tots
els aspectes: reforçada pel
fet que les instal·lacions a
l’aire lliure del C.T. Sabadell
possibiliten que no calgui fer
sortides a l’exterior (eliminant
la principal causa d’accidents)
i realitzant totes les activitats
al propi Club.
Els principals objectius són
facilitar la pràctica esportiva de
diferents esports, reforçar els
hàbits saludables, gaudir de
l’aire lliure, fomentar la relació
entre els nens i nenes i aprofitar aquest entorn per aprendre i millorar l’anglès d’una
manera divertida. Es manté la
tradicional festa de l’escuma
i els inflables pel 12 de juliol
i l’obsequi a tots els inscrits
d’un DVD, una camiseta i una
fotografia de l’esplai.
84è CAMPIONAT SOCIAL
Masculí +35
Es podria considerar com
la categoria amb més partici-

pants i amb més igualtat de
totes les variants del Campionat Social. En ella hi intervenen
la flor i nata dels tennistes en
actiu i que conserven un nivell
excel·lent que els permet concursar tant a nivell social com
a nivell comarcal en les diverses proves que s’organitzen
sota la tutela de la Federació
Catalana.
Enrique Tejerina (3) i Lluís
Duran (4) van protagonitzar un
formidable concurs, que els va
permetre arribar a una merescuda final, després de deixar
enrere a participants amb un
sensacional recorregut al llarg
de les diferents eliminatòries.
El resultat final de 6/2 i 6/3
favorable a Enrique Tejerina
davant Lluís Duran, no deixarà
de ser una anècdota significativa, però que dona un valor
molt lloable a la bona trajectòria d’ambós finalistes.
COMPETICIONS DIVERSES
Tennis. Campionat comarcal. Categoria Or. Sènior masculí +40. Equip CTS: Stefano
Ballero, Jordi Julià, Carles
Sala, Josep Morral, Dani Serra,
Pau Batalla.
C.T. Sabadell – 1 / RCT Barcelona – 4
Trofeu Penya Arlequinada.
Equip CTS ‘A’: Salvador, Vior,
Domènech, Sala, J.Morral,
Llesuy,
Batalla,
Palomas,
P.Morral, Julià.
C.T. Sabadell ‘A’ – 5 / CT
Cerdanyola – 0
Equip CTS ‘B’: Sampedro,
Baldebey, Teruel, Saborido,
Acuña, Arcabell, Puig, Lorenzo,
Rodrigo, Ramírez.
Set Ball ‘B’ – 3 – C.T. Sabadell ‘B’ – 2

Ll. Durán i E. Tejerina
Inter-Clubs Dames. Equip
CTS: Carmina Grau, Salut Sánchez, Carme Viladomat, Silvia
Torrell, Mite Cisa, Pilar Vicente,
Àngels Perich, Anna Mª Bofill.
C.T. Sabadell – 3 / C.T. Sant
Cugat ‘B’ – 1
XVIII Lliga femenina. Grup
5è. Equip CTS: Mª Pilar Vicente,
Pilar Lázaro, Salut Sánchez,
Encarna Muñoz.
C.T. Sabadell ‘C’ – 0 / Acadèmia Sánchez-Casal – 3
Pàdel. 4a edició Lliga Catalana. Categoria A. Equip CTS:
Txell Torrecilla, Queralt Puig,
Marianna Sablina, Carlota
Sala, Núria Asturgó, Marta
Arcabell, Miriam Alonso, Anna
Boada, Mar Cosp, Erika Martín. ATHC ‘B’ – 1 / C.T. Sabadell – 2 ; C.T. Sabadell – 3 /
Natació Terrassa – 0
4a categoria. Equip CTS:
Glòria Mas, Laura Camp, Ester
Ventura, Marta Z. Beltran, Geni
Font, Toñi Hidalgo.
C.T. Sabadell – 2 / Athletic
‘E’ - 1
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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