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32 Diari de Sabadell

Dissabte, 12 d’octubre del 2013

El Campionat d’Espanya absolut
per equips es jugarà a Sabadell
REDACCIÓ
La Real Federación Española
de Tenis ha escollit el Club
Tennis Sabadell com a seu
del Campionat d’Espanya per
Equips Absolut, probablement
el torneig més prestigiós del
circuit nacional.
El torneig es jugarà els dies
31 d’octubre i 1 i 2 de novembre. Hi participen els 8 millors
equips espanyols actuals:
Real Club de Tennis Barcelona,
Club de Tennis Barcino, Club
de Tenis Chamartín, Real Club
de Polo de Barcelona, Club de
Tenis Valencia, Cercle Sabadellès, Club Español de Tenis i
Club Tennis Sabadell.
En aquesta 43a edició, el
Real Club de Tennis Barcelona
serà l’encarregat de defensar
el títol aconseguit l’any passat
en guanyar a la final al Club
Tenis Chamartín de Madrid.
El format de la competició
és per eliminatòria directa
al millor de 9 partits (6 individuals i 3 dobles). El fet de
que la Federació hagi anunciat
que admetrà la inclusió dels
jugadors espanyols que estiguin jugant el torneig de ParisBercy a Paris, encara que no
estiguin presents el dia de la
firma (que es realitza el dia
abans de l’inici de la competició), augmenta les opcions
de presència dels millors jugadors estatals.
L’any passat l’entitat sabadellenca ja va organitzar el
campionat d’Espanya Absolut
per Equips Femení tenint ocasió de veure jugar a Sabadell
a les millors jugadores espanyoles: Carla Suárez, Lourdes
Domínguez, Garbine Muguruza
i Sílvia Soler, entre d’altres.
El Club Tennis Sabadell es
mostra enormement satisfet
de la confiança dipositada
novament per la Federació
Espanyola en escollir-lo per
un esdeveniment com aquest
i per poder portar un torneig
d’aquestes característiques a

Equip femení de tennis

C.T. SABADELL

Equip de pàdel femení

Carla Suárez va venir l´any passat amb el Campionat femení
Sabadell per tot el que suposa
des d’un punt de vista esportiu, social i de ciutat. Igualment, vol recordar, com fa en
totes les competicions que
organitza, que l’accés al torneig és gratuït per a tothom.
I vol agrair a BBVA i Smatsa la
seva col.laboració que ha estat
fonamental per poder portar
un esdeveniment d´aquest
nivell a Sabadell.
NOVA TEMPORADA DE
L’EQUIP FEMENÍ
L’equip femení de tennis que
participa en la nova edició de
la Lliga Catalana, així com en
els Campionats que organitzen els Clubs Set Ball i Egara,
ja s’ha posat en marxa.
La millor manera d’iniciar les
noves competicions, que es
juguen en dimarts i dijous de
totes les setmanes, ha estat
fent una trobada de germanor
en el que s’ha homenatjat amb un dinar- a les capitanes
dels dos equips: Àngels Perich
i Mite Cisa. L’acte, que va tenir
lloc al Restaurant del mateix

Club, va servir per consolidar
la bona classificació de l’any
passat i intentar superar-la en
la temporada que comença.
El total de les components de
l’equip van fer-se la tradicional
fotografia de grup. Aquesta és
la llista de les fèmines inscrites: Àngels Perich, Mite Cisa,
Rosi Aymamí, Rosa Ricard,
Carme Viladomat, Maria Mercè
Arimon, Conxita Rodríguez,
Maria Rubio, Inès Gich, Sílvia
Codina, Sílvia Torrell, Salud
Sánchez, Tedi Prous, Anna
Bofill, Pilar Vicente, Carmina
Grau i Isabel Oliva
Copa Catalunya de pàdel
femení
Va tenir lloc, a les
instal·lacions del Club Girona
Pàdel el torneig X3, que són
les eliminatòries prèvies per
participar a la Copa Catalunya
d’aquesta especialitat, en la
que es classifiquen els quatre
primers equips de cada província, després de participar
al llarg de l’any al campionat
Interclubs dels caps de set-

mana. L’equip del C.T. Sabadell va superar l’equip del CN
Lleida en quarts de final per
2 a 1. En les semis, tot i la
gran lluita per poder assolir el
punt decissiu i poder arribar a
la final, el Club Tennis Platja
d’Aro va eliminar l’equip sabadellenc per 1 a 2.
Les components de l’equip
femení que van participar en
aquesta competició van ser:
Xell Torrecilla, Queralt Puig,
Rosa Bella, Mar Cosp, Yolanda
Clemot, Erika Martín, Eva Escribano i Belén Martínez.
Competicions diverses
Tennis. Trofeu Generalitat
per dobles. Alevins masculí i
femení.
Equip CTS: Ricard Peñuelas,
Òscar Alonso, Joan Vilardell,
Xavi Martínez, Pelayo Prida,
Adrià Tamayo, Bruna Casasampere, Adriana Casasampere,
Maria Sánchez, Carla Bombardó.
C.T. Andrés Gimeno – 2 /
C.T. Sabadell – 3
XIX Lliga Femenina +30.
Equip CTS: Neus Serra, Ester

Ventura, Sílvia Farré, Mª Rosa
Bella.
Egara ‘A’ – 1 / C.T. Sabadell
‘A’ – 2
Pàdel. 4a edició Lliga Catalana. 2a categoria femení.
Equip CTS: Sònia Lorenzo,
Mireia Herrada, Berta Cruells,
Ángela Jiménez, Mª Carmen
Martínez, Mercè Pamplona.
C.T. Sabadell ‘B’ – 2 / Cercle
Sabadellès ‘A’ – 1
2a categoria masculí
Equip CTS: Carles Sánchez,
Carles Escriu, David Clapés,
Filippo Ballero, Marc Solé,
J.Manuel González, Miquel
Segarra.
C.T. Sabadell ‘B’ – 2 / CD
Terrassa Hockey – 1
Espai Wellness – 0 / CT
Sabadell ‘B’ – 3
6a categoria masculí
Equip CTS: Marc Pont, Jordi
Planas, Joaquim Pérez, Marc
Ribes, Abel Marsal, Jordi Carbonell.
TerrassaSports ‘D’ – 0 / C.T.
Sabadell ‘C’ – 3
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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