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Arnau Brugués va entrar al quadre
final de l´Open d´Austràlia

Els dos equips juniors del C.T. Sabadell: objectiu assolit

L´Arnau Brugués ha viscut una gran expèriencia a l´Open d´Austràlia
REDACCIO
El jugador del C.T. Sabadell,
Arnau Brugués, va ser protagonista destacat a l´Open
d´Austràlia. Va superar tres eliminatòries prèvies i va entrar
al quadre final, on va perdre en
la primera eliminatòria oficial
davant Feliciano López (entre
els 20 primers del rànking
ATP) tot i guanyar-li 9 jocs. El
resultat va ser de 6/3, 6/2 i
6/4.
Ningú podrà prendre-li mai
a l’Arnau Brugués la il·lusió
d’haver figurat al quadre gran
d’un Gran Slam.
Aquest va ser el seu recorregut en les tres primeres rondes que va d’haver de superar
per posar el seu nom al quadre gran:
En 1a ronda guanya a Ze
Zhang (CHN) 6/3 i 6/2.
2a ronda guanya a Tsung-Hua
Yang (TPE) 7/5, 3/6 i 6/4.
3a ronda guanya a Jan-Lennard Struff (GER) 6/1 i 6/3.

L´Arnau durant un dels seus partits de las primeres rondes
I aquesta ha estat la seva
emotiva reacció, que ens ha
enviat, desde Melbourne, després de superar l’últim esglaó
per obtenir la classificació.
«Avui he guanyat el meu
últim partit de la prèvia a Austràlia. He jugat contra Struff
(6/1 i 6/3). No puc explicar el
sentiment que tinc ara mateix.
Aquest és un dels millors dies

de la meva vida!!! Realment
no sé que dir, l’única cosa que
penso és en tota la gent que
ha estat al costat meu en tot
aquest temps. Sense la meva
família, la meva novia, els
entrenadors, i tota la gent que
em va ajudar a la Universitat
de Tulsa avui no seria aquí!
Gràcies a tots pel vostre constant suport!». Enhorabona!

Mantenir la categoría junior,
un premi important
Aquest darrer cap de setmana, s’ha consolidat el manteniment de categoria dels
equips junior, masculí i femení
del C.T. Sabadell.
Mentre que l’equip masculí,
capitanejat per Sergi Duran,
tot i perdre per 5 a 0 en
l’eliminatòria prèvia davant un
poderós CT Olot, en el partit
decisiu contra el CT Lloret, els
sabadellencs van obtenir una
clara victòria, també per 5 a 0
i, d’aquesta manera, mantenirse un any més a la categoria
d’Argent.
Els artífexs de la gesta van
ser: Aleix Sala, Oriol Teruel,
Gerard Pont, Jaume Saborido,
Adrià Roig, Gerard Moreno i
Arnau Baldebey.
D’altra banda, l’equip femení,
a les ordres de Yolanda Clemot, va aconseguir mantenirse a la categoria d’Or després
de guanyar justament al CE
Laietà per 3 a 2.
El partit de l’endemà van
perdre davant el bon conjunt
del RCT Barcelona, però va
permetre figurar un any més
a la màxima categoria júnior
catalana. Les components de
l’equip femení van ser: Marina
Guinart, Laia González, Georgina Morral i Cristina Turell. Un
premi important.

Competiciones diverses
Tennis. Campionat Comarcal. Aleví femení
Equip CTS: Bruna, Adriana i
Paula Casasampere.
CTN Sant Cugat – 2 / CT
Sabadell – 2
Aleví masculí. Equip CTS:
Pelayo Prida, Joan Vilardell,
Sergi Ruiz, Albert García.
CT Sabadell – 3 / Tennis
Reixach – 2
Senior masculí +40. Equip
CTS: Carles Sala, Joaquim
Chalé, Pau Batalla, Manel
Torres, Filippo i Estefano
Ballero.
CT Sant Cugat – 3 / CT Sabadell – 2
Trofeu Penya Arlequinada.
Equip CTS: Serra, Duran, Sala,
Llesuy, Chalé, Morral, Palomas,
Salvadó, Palomas, Torras.
T Cerdanyola – 1 / CT Sabadell ‘A’ – 4
Equip CTS: Guinart, Lorenzo,
Lastra, Rodrigo, Ramírez, Escobosa, López, Arcabell, Baldebey, Sampedro.
CT Sabadell ‘B’ – 3 / Set
Ball ‘B’ – 2
XVIII Lliga femenina +30.
Grup 2. Equip CTS: Carolina
Palomas, Carme Pijoan, Ester
Ventura, Montse Negro.
Cercle Sabadellès – 2 / CT
Sabadell ‘A’ - 1
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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