E sports

56 Diari de Sabadell

Dissabte, 14 de desembre del 2013

Punt i apart per a la secció de
Gimnàstica Artística

Grup masculí de la secció

Equip de monitors de l´Escola de Gimnàstica Esportiva del C.T. Sabadell
REDACCIÓ
La temporada d’hivern i les
gelades quasi bé diàries, alenteixen i retarden les activitats
tennístiques i de competició del C.T. Sabadell. Només
algún torneig de caire social
i els entrenaments diaris de
l’Escola fan que a les pistes
hi continuï havent dedicació
continuada.
És per aquest motiu que fem
un incís per informar d’una
altra especialitat que està
creixent en gran manera de la
mà del director de la secció de
Gimnàstica Artística, en Jordi
Parra.
És ara, quan al pavelló gimnàstic del CT Sabadell s’hi
observa i s’hi admira el progrés dels joves gimnastes de
l’Escola, que ha incrementat
en nombre i qualitat dels seus
alumnes. Tots els actualment
inscrits estan treballant amb
una dinàmica d’esforç i motivació especial de cara a figurar
a l’equip de competició, tot plegat en un ambient excel·lent i
bona companyonia.

El proper dissabte, dia 21 de
desembre, es celebra un dels
primers tornejos de la temporada a la població d’Osona.
Els més ‘veterans’ van con-

dicionant la seva posada en
forma amb unes ganes extraordinàries. I molts dels que
s’estrenaran en competició
curen la teoria i la pràctica per

Alumnes del grup femení que participa a les diferents modalitats

tal de poder començar a destacar la seva vàlua en aquesta
especialitat minuciosa i plena
de detalls i d’estètica.
Desitgem a tota l’Escola
i en especial al seu responsable esportiu, Jordi Parra,
tota la sort i bons resultats
en aquesta temporada que
comença.
Aquests són els alumnes
que han de participar en les
diferents modalitats:
Nou equip de competició,
categoria masculina. Primer
Nivell
Àlex Codina, Adrián Moraga,
Arnau
Vilamitjana,
Martí

Ustrell, Arnau Tamayo, Noel
Argemí, Ethan Liu.
Segon Nivell
Roger Borredà, Matthew
Torres, Alejandro Moraga.
Tercer Nivell i Lliures
Xavi
Sugrañes,
Quique
Rovira, Albert Baqués, Xavi
Parra, Jordi Parra.
Equip femení
Ada
Hermosin,
Evelym
Aljama, Sara Díaz, Sofia Marlasca, Laia Xinyue, Lydia Vera,
Baleria Ballero, Júlia Bedós,
Gemma Ventosa.
COMPETICIONS DIVERSES
Tennis.
IX Trofeu Set-Ball. Equips
femenins
Equip CTS: Salut Sánchez,
Pilar Vicente, Rosi Aymamí,
Rosa Ricart, Carme Viladomat,
Sílvia Torrell, Mei Gich, Maria
Mercè Arimon.
C.T. Sabadell – 2 / C.T. Premià de Mar – 3
Pàdel. 4a edició Lliga Catalana.
Vallès Occidental. 2a categoria masculina
Equip CTS: Carlos Sánchez,
Carles Escriu, Filippo Ballero,
Marc Solé, Albert Anies, Oriol
Romeu.
C.T. Sabadell ‘B’ – 3 / Espai
Wellness – 0
1a categoria femenina
Equip CTS: Queralt Puig,
Anna Boada, Rosa Bella, Erika
Martín, Belén Martínez, Rosa
Sánchez.
Valldoreix – 0 / C.T. Sabadell – 3
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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