E s p o r ts

32 Diari de Sabadell

Dissabte, 13 de juliol del 2013

Circuit (trampolí) juvenil d’Estiu
La ‘Festa de l´Escuma’ es va celebrar ahir divendres

A l´esquerre, Bruna Casasampere; a la dreta, amb Maria Sánchez
REDACCIÓ
Bons resultats dels jugadors
del Club de Tennis Sabadell a
diferentes seus:
Al C.T. Manresa
Bruna Casasampere va obtenir el subcampionat davant la
la jugadora Ona Clapés. Va
acabar perdent per 6/4, 6/3.
Al C.T. Valls
L’Oriol Teruel va obtenir el
subcampinat en categoria
cadet masculí. Va demostrar
les bones possibilitats.
Al C.T. Torelló
Duel de bones companyes
al CT Torelló. Bruna Casasampere i Maria Sánchez, ambdues del CT Sabadell, van
arribar a la final del campionat
aleví femení. Bruna en va ser
la campiona. Maria, va arribar
a la final guanyant la cap de
sèrie 2 del torneig.
Al Club Egara
Finalment, aquest passat
dissabte, Carlota Casasampere es va proclamar campiona
infantil femenina al Club Egara
davant la jugadora del CN Sant

Cugat, Cristina Flaquer. Va ser
una final duríssima on la Carlota va saber mantenir el cap
fred i remuntar un primer set
advers (6/7, 6/1, 6/4).
Èxit de participació en la 1a
Triatló CTS
La passada setmana es
va celebrar una triatló a les
instal·lacions del Club Tennis
Sabadell formada per tres proves molt especials: spinning,
circuit training i natació.
La novetat de l’esdeveniment
va atreure l’atenció dels socis
i es van exhaurir les 80 places
disponibles per la prova.
L’acte va ser organitzat pel
Jordi Marimon i l’Ignasi Garcia amb la col·laboració dels
monitors Josep Mª Sáez, Sergi
Velasco, Víctor Pérez i Raquel
Sánchez.
L’Esplai celebra la ‘Festa de
l’Escuma’
Ahir, divendres, es va celebrar la tradicional Festa de
l’Escuma amb nombrosos jocs
inflables que en cada edició
organitza l’Esplai del Club Tennis Sabadell. Aquesta matinal

Carlota Casasampere i Oriol Teruel

és un dels moments més esperats pels nens i nenes inscrits
a l’Esplai i pretén ser una nota
festiva enmig de l’habitual
ritme lúdic i esportiu.
La ‘Festa de l’Escuma’ va
començar de bon matí quan
un bon nombre de tècnics i
monitors preparaven i disposaven tots els elements per

fer el muntatge general de la
mateixa en la que també hi
tenien un gran protagonisme
els castells i estructures inflables, com el Botty Futbol, el
Tobogan, la cursa d’obstacles,
els llits elàstics i la ludoteca
per als més petits.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

L´Esplai va comptar també amb castells i estructures inflables, com el Botty Futbol i Tobogan

Grup de participants a la primera Triatló del CTS
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