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Dissabte, 29 de juny del 2013

Tennis: Festa final de curs 12/13
REDACCIÓ
El passat dijous, 20 de juny,
va tenir lloc la Festa de Final
de Curs 2012/2013. Hi van
assistir uns 150 alumnes,
acompanyats de llurs familiars
i amics, amb la qual cosa, la
pista central del C.T. Sabadell
va omplirse de gom a gom
al llarg de les gairebé dues
hores que va durar l’exhibició
de tots els alumnes, demostrant l’acurada feina portada a
terme al llarg del curs escolar.
Els més petits de tots van
fer mini-tennis. Els mitjans,
exercicis puntuats i els més
grans van fer exercicis, tots
contra tots, a les pistes de
‘green set’.
El vicepresident del C.T.
Sabadell, Lluís Duran, va felicitar els alumnes pel concurs
realitzat i va agrair als pares la
seva assistència i compromís
envers el Club durant tot l’any,
tot passant la paraula al president de la Federació Catalana
de Tennis, que va tenir paraules d’elogi vers els monitors i
va animar a tothom a continuar
practicant l’esport.
A continuació es va fer el
lliurament de trofeus dels
enfrontaments entre alumnes
durant el curs, així com un
regal especial de la firma Trudi
als campions i subcampions.
Igualment es va fer una distinció al nen i nena més petits de
l’Escola.
Per finalitzar la festa es
va fer un sorteig de regals
entre tots els participants. I,
no podia faltar, a la cloenda,
un berenar per a tothom a la

Les campiones de 4ª Categoria

La pista central del C.T. Sabadell durant la festa
terrassa del Club, gentilesa
de la Pastisseria Art-Bo, CocaCola i Restörant.
Marina Guinart, campiona
de Catalunya de 2ª categoria
El passat 15 de juny, a les
intal·lacions de CT Torello,
Marina Guinart, va aconseguir
el títol de Campiona de Catalunya de 2a Categoria.
Durant tot el torneig va
demostrar una gran superioritat com a cap de sèrie 1, guanyant en quarts de final a Joana
Lario 6/1, 6/1. En semifinals
va fer un gran partit davant la
jugadora del RCT Barcelona,
Anna Abadias, aconseguint la
victòria per un clar 6/0, 6/1.
Un cop a la final, davant la
jugadora del C.T. La Salut, Alba
Cortina, després d’un primer
set disputat que va acabar
guanyant per 6/4, la Marina va
donar total consistència en el
seu joc i va arrodonir el resultat en el segon set per 6/1.

Un moment del final de curs de gimnàstica

Marina Guinart
Lliga Catalana Vallès 2013.
Comarques de Barcelona
L’equip femení C.T. Sabadell
‘C’, campió de 4ª categoria
Després d’una sensacional
primera temporada, amb 11
victòries i només tres derrotes, l’equip novell femení de
pàdel del CT Sabadell ha assolit l’ascens automàtic a la 3a

categoria de la Lliga Catalana
‘Vallès’.
La totalitat de les jugadores
components de l’equip van
celebrar d’allò més aquest
primer ascens, que consolida
la bona preparació i constant
progrés davant equips més
veterans i experimentats.
Aquestes són les protagonistes: Marta Zambudio, Regina
Vicente, Elena Reig, Carmina
Grau, Rosvi Moix, Gloria Mas,
Toñi Hidalgo, Maria Zambudio, Mª Carme Beltran, Laura
Camp, Jenny Font, Candi Carretero.
Gimnàstica Esportiva. Final
de curs
El passat dissabte, 15 de
juny, es va celebrar la 8a edició
del Final de Curs dels gimnastes del CT Sabadell. Una nova
i cada cop més espectacular

edició que, com cada any, els
alumnes de l’escola de gimnàstica van poder demostrar
el seu alt nivell i exigència que
requereix un esport que cada
dia té més practicants que
agrada més.
Tots els presents, familiars i
amics, van poder gaudir d’una
extraordinària exposició dels
joves gimnastes de totes les
edats i nivells. Un esport fet
per a tothom i que ens demostra que res és impossible, des
de rodes i tombarelles, fins a
mortals i salts que desafien
la gravetat. Tot el que sigui
possible dins de la gimnàstica esportiva, els monitors i
l’Escola del C.T. Sabadell ho
ofereixen a qui ho vulgui practicar.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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