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Squash: els equips del CTS,
campiones de la Lliga Catalana

Els protagonistes dels diferents equips d’esquaix del Club de Tennis Sabadell que van assolir títols a les seves respectives categories
REDACCIÓ
El passat cap de setmana
es va celebrar la fase final de
les diferents categories de la
1a Lliga Nacional d’Esquaix
a les instal·lacions del Club
Can Mèlich de Sant Just Desvern amb la participació de 22
equips. Els equips del CT Sabadell va assolir el campionat
en tres categories diferents:
categoria femenina absoluta
i segona i tercera categoria
masculina.
Categoria femenina absoluta
Sensacional l’obtenció de la
Lliga per part de les jugadores
del CT Sabadell.
Destacar que en aquesta
ronda final no varen perdre cap
partit. Menció especial per la
benjamina Núria Brunet que
va guanyar el seu partit davant
una excel·lent jugadora del
Club Natació Sabadell.
Resultats de la semifinal
davant el Club SAF: Ma. Rosa
Bella guanya per 3-0. Rosa Ma.
Herrador guanya per 3-1. Núria
Brunet guanya per 3-0.
En la final, contra el CN Sabadell: Ma Rosa Bella guanya per
3-0. Rosa Ma Herrador guanya
per 3-0 i Núria Brunet guanya
per 3-2.
Segona categoria masculina
L’equip B del Club Tennis

Sabadell, format per Santi
Grau, Eric Zabalbeascoa, Francesc Cosp, Xavi Vila, Lluís
Vilalta in Enrique Tejerina,
també va aconseguir el campionat de la categoria.
En semifinals s’havia imposat a l’equip del Club Esportiu
Rocafort per 3 a 1.
En semifinals, davant el Club
Esportiu Rocafort, de Barcelona, el CT Sabadell guanya
per 3 a 1. Els resultats obtinguts pels sabadellencs vàren
ser: Santi Grau guanya 3-0.
Eric Zabalbeascoa perd per
2-3. Sergi Planas guanya 3-0 i
Jordi Gispert guanya 3-2.
A la final, el contrincant va
ser el Club Malibú Esportiu,
que era l’actual campió de la
categoria i el marcador final va
ser, igualment, de 3 a 1. Els
resultats individuals van ser:
Santi Grau guanya 3-1. Eric
Zabalbeascoa perd 2-3. Sergi
Planas guanya 3-0 i Jordi Gispert guanya 3-2.
Tercera categ. masculina
Igualment, l’equip de tercera
categoria, format per Graham
Moran, Enrique Tejerina, Francesc Cosp, Xavi Vila, Jordi
Caupena, Bruno de las Heras
i Manel Arquès va aconseguir
el títol de campió en superar a
la final a l’equip del Ditrr Campus per un contundent 4-0. En
semifinals s’havia imposat al
Nats Sports per 3-1.

Per la consecució de tant
extraordinaris guardons i,
sobretot, perquè els jugadors
i seguidors de l’especialitat
de l’esquaix estan aconseguint una excel·lent revifada
d’aquest esport, des del Club,
la Junta Directiva, delegats i
entrenadors, agraeixen a tots
el seu esforç i els fan arribar
la millor enhorabona.
Una menció i agraïment
especial pel Xavi Silvestre i l’
Ivan Flores, que amb el seu
interès i col·laboració fan possible la participació i els èxits
dels equips en les seves diferents categories n
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