E sports

30 Diari de Sabadell

Dissabte, 14 de setembre del 2013

Jugar el tennis als 90 anys!

Entrega de trofeus del Campionat d’esquaix

Pere Rof, Ramón Roselló, Joan Salvadó, Ignasi Arimón, Josep Sánchez i Joan Serra
REDACCIÓ
L’any 2007 l’ Ignasi Arimón
complia 85 anys i la seva família, amb la col·laboració del
Club, va decidir fer-li un homenatge per la tenacitat, constància i esperit de superació
demostrats per seguir jugant
al tennis regularment.
Aquell mateix dia, l’ Ignasi
va decidir crear i patrocinar el
Trofeu a la Longevitat perquè
d’altres socis del Club tinguessin, com ell, l’oportunitat de
veure reconegut el seu esforç.
Des de llavors, ja han estat
6 les persones que han estat
mereixedores d’aquest trofeu: Ignasi Arimón (91 anys),
Ramón Roselló (87 anys),
Joan Serra (85 anys), Pere
Rof (84 anys), Josep Sánchez
(82 anys) i Joan Salvadó (82
anys).
Tots ells són un veritable
exemple dels beneficis de
l’esport en la salut i de com
l’esport ha millorat la seva
qualitat de vida.
El cert és que des de la ins-

tauració d’aquest trofeu, el
Club ha vist augmentar notablement el número de socis i
sòcies que practiquen el tennis en edats avançades.
A tots vosaltres, moltes gràcies pel vostre exemple.

TROFEU YELLOW CUP
La setmana passada es va
celebrar a les instal·lacions
del club Atlètic Terrassa Hockey la segona edició de la
Yellow Cup, una competició
per equips cadets d’àmbit

Equip femení i masculí cadets del C.T. Sabadell

nacional. L’equip masculí del
Club Tennis Sabadell (integrat
per Gerard Moreno, Alex Navó,
Martí Solà, Alvaro Mañas, Oriol
Oliver, Oriol Teruel, Jordi Busquets i Marc Morral) va guanyar a l’equip del Can Salas B
però no va poder superar els
potents equips del R.C.T. Barcelona i de l’Atlètic A.
Les jugadores de l’equip
femení del Club (integrat
per Laia González, Carlota
Casasampere, Laia Fullola,
Elsa Junyent i Marta Sánchez)
van superar els equips de
l’Atlétic C i de l’Stadium Casablanca de Saragossa caient
eliminades en les semifinals
del torneig per les màximes
favorites, les jugadores del
Club Tennis La Salut de Barcelona.
Mini tennis al carrer amb
motiu de la Festa Major
El passat diumenge dia 8
de setembre, coincidint amb

la Festa Major de la ciutat, el
Club de Tennis Sabadell va
organitzar una activitat de mini
tennis al carrer dirigida a nens
i nenes d’ entre 4 i 11 anys.
Al passeig de la Plaça Major
de Sabadell es va instal·lar
una pista de mini tennis per
tal de que tots els nens que
passaven per allà gaudint de
la Festa poguessin practicar
aquest esport amb els monitors del Club.
Més de 100 nens i nenes
van participar en el concurs
per premiar aquells jugadors
que aconseguien intercanviar
més pilotes amb els monitors
i es van donar obsequis i premis als guanyadors.
Igualment, tots els nens i
nenes que van participar en
l’activitat van rebre un petit
obsequi del Club de Tennis
Sabadell.
IVAN FLORES GUANYA EL
TORNEIG DE FESTA MAJOR
D’ESQUAIX
Amb una inscripció de 49
jugadors, es va celebrar el 10è
campionat d’esquaix de Festa
Major de Sabadell, tot un clàssic de cada any.
El campionat va comptar
amb un alt nivell de joc destacant la participació de l’actual
campió de Catalunya Absolut,
l’Ivan Flores i del nº3 del rànquing català, Iker Pajares.
Aquest dos jugadors van protagonitzar la final masculina en
la que Ivan Flores va derrotar a
Iker Pajares per 3-1 en un disputat i interessant partit.
En
categoria
femenina,
Maria Pajares, 9 classificada
al rànquing català d’esquaix,
va guanyar en la final del torneig a Rosa Ma.Herrador.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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