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32 Diari de Sabadell

Dissabte, 2 de novembre del 2013

Campionat d´Espanya absolut: C.T.
Chamartín-C.T. Barcino, la final
L´accés per veure la final d´avui (9.30h.) es gratuït

Jugadors de gran nivell i tennis de qualitat a les pistes del C.T. Sabadell
REDACCIÓ
Tennis de gran nivell el que
s´està gaudint al C.T. Sabadell amb motiu del Campionat
d´Espanya absolut masculí per
equips que va viure el dimecres
el sopar oficial al Restörant
amb la presència del alcalde,
Joan Carles Sánchez; el regidor d´Esports, Josep Ayuso;
el president de la Federació
Espanyola de tennis, José Luis
Escañuela i el president de la
Catalana, Joan Navarro entre
altres.
Avui dissabte es decideix el
titol entre C.T. Chamartín y C.T.
Barcino i també la permanència on lluiten els dos equips
locals, C.T. Sabadell i Cercle
Sabadellès 1856.
El C.T. Chamartín, cap de
sèrie nº1, no va donar opcions
al C.T. Sabadell mentre el C.T.
Barcino (2) també va imposar
la lògica davant el Cercle. La
gran sorpresa va ser la derrota
del RCT Barcelona (3) contra
el RC Polo, deixant unes semifinals CT Chamartin-RC Polo i
CT València-CT Barcino.
Els dos grans favorits, C.T.

Chamartín y C.T. Barcino, van
obtenir el passaport per la
gran final d´avui (a partir de
les 9.30h., accés gratuit).
S´espera la presència de jugadors de gran nivell al rànking
estatal i fins i tot ATP. D´altre
banda, es jugarà el duel per
la permanència a la màxima
categoria nacional. El guanyador promocionarà y el perdedor baixarà.
Campionat
d´Espanya
femení: el C.T. Sabadell a per
la permanència
Del 23 al 26 d’octubre es
va disputar el Campionat
d’Espanya femení per equips
a les instal·lacions del RCT
Barcelona. El C.T. Sabadell va
sortir com a sisè equip classificat per rànking d’entre els
vuit participants.
El primer rival va ser el
potent C.T. Chamartin, cap de
sèrie nº 2. Les jugadores sabadellenques no van tenir opció
(0-4). L’equip el componien les
següents tennistes: Josephine
Boualem, Marina Guinart,
Anna Boada, Anna Font, Anna
Miguel, Eva Escribano i Laia
González.
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L’endemà, divendres, les
rivals van ser les jugadores del
C.T. Gran Canaria amb Laura
Thorpe (12), Arabela Fernández (17) i dues jugadores forànies, sense rànking, que estan
en actiu jugant per equips en

El president del CTS, Manel Giménez, al sopar oficial
diferents lligues estrangeres.
Tot i que el resultat no va
ser favorable (1 a 3), totes les
jugadores lluitaren fins al final
i van fer tot el possible per
defensar els colors del Club.
La promoció per mantenir
la privilegiada categoria dins

del tennis nacional, es jugarà
el diumenge, 10 de novembre, a les 10 del matí, a les
instal·lacions del C.T. Sabadell,
davant el CT Tarragona. Una
‘final’ per la permanència.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Integrants de l´equip femení del Campionat d´Espanya que hauràn de jugar la promoció
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