E sports

38 Diari de Sabadell

Dissabte, 14 de juny del 2014

Matinal infantil Enèresi avui
dissabte: oberta a tota la ciutat
REDACCIÓ
Avui dissabte, 14 de juny,
tindrà lloc a les instal·lacions
del club la Festa Matinal Infantil Enèresi que coincideix amb
les festes de fi de curs de les
Escoles de Pàdel, Tennis i Gimnàstica esportiva.
L’horari dels diferents actes
serà el següent:
De 9 a 10h.: Festa fi de curs
de l’escola de pàdel (pistes 4
a 7 de pàdel).
De 9,45 a 11,30h.: Festa fi
de curs de l’escola de tennis
(pista 5 de tennis).
De 10 a 14h.: Jocs inflables
per a tots els nens i nenes i
amics i amigues de socis (pistes 13, 14 i 15 de tennis).
D’ 11.30 a 13h.: Festa fi de
curs de l’escola de gimnàstica
esportiva (pista 6 de tennis).
A les 12h.: Xocolatada amb
melindros per a tothom.
A les 13h.: Actuació musical
del grup de Landry, el rumbero
(Club Super 3) i sortejos de
regals entre tots els assistents (un mini Ipad i deu bosses d’esport).
La matinal és oberta i gratuïta per a tothom. No hi falteu!!
TORNEIG DE PÀDEL ‘STERN
MOTOR’
El diumenge, 8 de juny, va finalitzar el Torneig de Pàdel ‘Stern
Motor’ a les instal·lacions del
CT Sabadell, amb un gran èxit
de participació.
La matinal va iniciar-se amb
un clínic, a càrrec del professional JANI GISBERT, que va
definir un seguit de pautes per

Socis del CT Sabadell participants al II Open Beach Tennis

Activitats obertes a tota la ciutat a partir de les 9 hores

Participants al Torneig de pàdel ‘Stern Motor’
jugar millor al pàdel. Seguidament es varen disputar les
finals, guanyades per la parella Xapelli-Duran, en categoria
masculina, i Sablina-Díaz, en
femenina. Posteriorment va
tenir lloc el repartiment de
trofeus, sorteig de regals i un
aperitiu que va tancar aquesta
edició, tot plegat amb un
gran ambient. La firma ‘Stern
Motor’ va agrair al CT Sabadell,
a Eduardo Rubio, al personal

col·laborador i als participants
per la bona marxa del Torneig,
a l’espera del proper.
JORNADES DE SÚPER TENNIS 1
Al llarg de la temporada
2013-2014, el CT Sabadell ha
participat a les jornades de
Súper-Tennis 1, organitzades
per la Federació Catalana de
Tennis. Amb un equip de 20
alumnes (nascuts el 2007
i 2008) han jugat, en sis jor-

nades, partits de mini-tennis
contra altres clubs de rodalies,
amb un total de 6 clubs, per
aconseguir jugar tots contra
tots.
Alumnes CTS: David Carbó,
Álvaro Jiménez, Natàlia Madrid,
Tom Harrison-Jones, Ian González, Miquel Pont, Ivet Sala,
Pol Pitarch, Marçal Hidalgo,
Edi Casasayas, Noa Maniak,
Laura Ruiz, Itzel Barrio, Guillem Reyes, Sami Khazem,
Alex Pérez, Julia Codina, Leo
Sánchez i Max Torras.
Aquest passat dissabte, 7
de juny, es va celebrar la Festa
de Cloenda d’aquestes jornades a les instal·lacions de la
Vall d’Hebron (FCT). Després
de diferents activitats, l’acte
va acabar amb el lliurament de
diplomes per a tots els participants.
L’equip femení +30 a la
Lliga Set-Ball
Aquest darrer dimarts, 3 de
juny, ha finalitzat la 37a edició
de la Lliga de Tennis, organitzada pel Club Set-Ball de
Sant Cugat del Vallès. Com
d’altres anys, el CT Sabadell
ha presentat un nombrós
equip femení que ha competit
i lluitat, dimarts rere dimarts,
a part de gaudir d’unes matinals de tennis extraordinàries.
tacar a la finalització de cada
temporada.
I així ho han celebrat les
setze components de l’equip
sabadellenc. Un dinar de germanor i uns senzills obsequis

per a cadascuna, han posat
punt i final a una nova edició
del Torneig.
L’equip del CT Sabadell
ha estat format per: Àngels
Perich (capitana), Maria Mercè
Arimon (subcapitana), Carme
Viladomat, Rosa Ricart, Rosi
Aymamí, Mite Cisa, Tedi Prous,
Sílvia Torrell, Conxita Rodríguez, Salut Sánchez, Maria
Rubio, Carmina Grau, Inès
Gich, Isabel Oliva, Anna Bofill
i Pilar Vicente.
II OPEN BEACH TENNIS
Montgat 2014
Aprofitant el bon temps, quatre socis del CT Sabadell van
participar al ‘II Open Beach
Tennis Montgat 2014’ en categoria amateur.
Es va jugar una Lliga de
Grups, on les dues parelles
Enric Vila/Jordi Carbonell i
David Pou/Roger Fité, van
passar invictes. Els partits es
feien a 7 jocs, utilitzant el punt
d’or en cas d’arribar el 40-40.
Posteriorment es va formar un
quadre final en el que encara
faltaven els quarts, les semis i
les finals. Les dues últimes es
jugaven a 9 jocs.
Van arribar a la final els 4
jugadors del Tennis Sabadell.
La parella Enric/Jordi es va
imposar per un clar 9 a 2 ja
que van posar especial atenció en els punts d’or, uns fantàstics serveis, equilibri i coordinació com a parella.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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