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Bons resultats als tornejos de Nadal
REDACCIÓ
Aprofitarem aquesta segona
oportunitat de l’any—la primera va ser un resum gràfic
del passat 2013—per resumir
un seguit de tornejos de finals
de tardor i pre-festes de Nadal
en els que han participat diferents components de l’Escola
de Tennis de l’entitat.
Open Tardos Pedritxes
Sota l’organització del CD
Terrassa H., hi va participar
l’Òscar Alonso (aleví 1) que
va quedar sots-campió davant
un contrincant força superior.
D’altra banda, Pelayo Prida
(aleví 2) va ser el campió de
la categoria, després de tres
sets disputadíssims.
Open Josep Pi
El Club Egara organitza
aquest tradicional torneig de
Tardor on hi participen els
millors jugadors de diferents
categories. En la de benjamí
masculí, el jugador Àlex Ramos
va arribar a una final igualadíssima en la que va disposar
de pilota de partit. El seu
rival, però, va forçar el super
‘tie-break’ i es va emportar el
màxim guardó.
En categoria infantil femenina, Carlota Casasampere
va demostrar una gran superioritat al llarg de les diferents
fases i va guanyar amb contundència per un doble 6 a 1.
Open RC Polo Barcelona
El també tradicional torneig
de dobles que organitza el RC

Àlex Ramos i Fulgenci Vallejo

Òscar Alonso y Max Alcalá
Aleix Sala i Oriol Teruel
Polo, va tenir lloc pocs dies
abans de l’inici de les festes
nadalenques. Hi van participar
diferents parelles del Club. Cal
destacar la parella Aleix SalaOriol Teruel que en categoria
cadet van guanyar la final, que
es juga al millor de 9 jocs, amb
el resultat de 9 a 3.
L´Ambaixador va visitar el
club
La màgia, la il·lusió i
l’esperança es van reunir
al voltant del personatge
més emblemàtic abans de

Pelayo Prida i Carlota Casasampere

l’arribada dels Reis Mags:
L’Ambaixador.
Centenars de nens i nenes
van pujar a les instal·lacions
del Club per dipositar llargues
cartes de joguines i desitjos
per a la nit màgica.
L’entreteniment d’un grup de

pallassos va fer més amena i
cordial l’abans i el després de
l’acollida de l’Ambaixador.
Una entranyable fotografia
de l’instant del lliurament de
la carta, que es podia retirar
des de mitja setmana serà un

bon record que cada menut
podrà guardar a casa.
La tradició i bon ambient van
ser les característiques principals de la jornada.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

L’Ambaixador a les instal.lacions del Club de Tennis Sabadell. Màgia i il.lusió
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