E s po r t s

34 Diari de Sabadell

Dissabte, 26 de gener del 2013

L’any comença amb bons resultats

El soci del CTS, Pere Figuerola al cim

El Club Tennis Sabadell
a l’Himàlaia
MANEL PONT

Components de l´equip aleví masculí
REDACCIO
Competicions diverses:
Trofeu Manuel Orantes
Aleví masculí. Categoria Or.
Equip CTS: Jordi García,
Ricard Peñuelas, Òscar Alonso,
Joan Vilardell, Xavi Martínez.
C.T. Sabadell – 5 / C.T. Reus
Munterols – 2
Aleví femení. Categoria
Argent.
Equip CTS: Bruna Casasampere, Adriana Casasampere,
Maria Sánchez, Carla Bombardó.
C.T. Sabadell – 4 / C.T.
Girona – 0
XXI Lliga Juvenil. Benjamí
masculí
Equip CTS: Oriol Junyent,
Ramon Baños, Òscar Griñó.
C.T. Sabadell – 1 / CD
Terrassa Hockey – 2
Trofeu Penya Arlequinada
Equips ‘A’
Equip CTS: Torres, Julià,
Duran, Domènech, Salvadó,
Pérez, Palomas, Batalla.
C.T. Sabadell – 4 /
C.T.Terrassa CD – 0
XVIII Lliga femenina +30.

Grup 5è. Equip CTS: Salut
Sánchez, Elsa Escoda, Núria
Busquets, Clara Manau.
At. Terrassa ‘B’ – 1 / C.T.
Sabadell ‘C’ – 2
Concurs de disfresses. Dissabte 9 de febrer
Per tal que tothom pugui
anar preparant la seva indumentària, a quinze dies de la
data prevista, ja podem anunciar que el proper dissabte, 9
de febrer d’enguany, a les 5 de

la tarda, a les instal·lacions
del CT Sabadell tindrà lloc el
Tercer Concurs de Disfresses,
obert a tothom, socis i sòcies,
familiars i amics, petits i grans.
Per a més informació i inscripció, podeu trucar o passar per
la Recepció del Club fins el
diumenge, 3 de febrer.
L’Organització està preparant
un munt de regals i sorpreses
per a tots els participants. Us
hi esperem ! n

El soci del Club Tennis Sabadell, Pere Figuerola, va pujar a
l’Island Peak (6.189 metres)
de l’Himàlaia, conjuntament
amb una expedició de 12 persones. Es tracta d’un dels cims
que permet una de les millors
vistes de l’Everest tal com es
pot observar en les fotografies,
ja que queda just al darrera.
La travessia dura 18 dies per
les valls del Khumbu al peu de
l’Everest.
Island Peak també conegut

com Imja Tse és un dels pics
més populars de trekking al
Nepal per escalar l’Himàlaia.
La combinació d’Everest Base
Camp Trek i l’illa de Pico escalada és probablement el millor
viatge al Nepal adorat pels
amants de l’aventura. Des
de Dingboche la muntanya es
veu com una illa en un mar de
gel. Imja Tse no només proporciona una pujada agradable, també ofereix alguns dels
paisatges més espectaculars
de l’Himàlaia a la regió de
l’Everest n

Va pujar a l´Island Peak de 6.189 metres
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