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Obertes les inscripcions per
les Escoles 2014/15
Equip femení que juga el Campionat d’Espanya Grup ‘B’

L’Escola de Tennis engloba el mini tennis, Base i competició. Abaix, la de gimnàstica
REDACCIÓ
El Club de Tennis Sabadell
ja ha obert les inscripcions de
les escoles infantils 2014-15:
escola de tennis, escola de
gimnàstica esportiva, escola
de pàdel i escola d’esquaix
que estan obertes a socis i no
socis.
ESCOLA DE TENNIS: engloba el mini tennis, l’escola
base i l’escola de competició. Les classes de l’escola
de mini tennis (de 4 a 7 anys)
s’imparteixen de dilluns a
divendres de les 18 a les
19.30 hores i els dissabtes
de 9.30 a 11.00 i de 11.00 a
12.30.
L’escola base (de 7 a 15
anys) imparteix les seves
classes els dimarts i dijous
de les 18 a les 19.30 hores
i els dissabtes de les 9.30 a
les 11.00 i de les 1.,00 a les
12.30 hores.
L’escola de competició es
desenvolupa de dilluns a divendres i per accedir-hi es realitza
una prova de nivell.
ESCOLA DE GIMNÀSTICA:
va dirigida a nens i nenes a
partir dels 4 anys. Els hora-

ris són de dilluns a divendres
segons els nivells: nivell general (dos dies, de les 18 a les
19 hores); nivell avançat (dos
dies, de les 18 a les 20 hores)
i nivell de competició (dos dies,
de les 18 a les 21 hores).
ESCOLA D’ESQUAIX: les
classes es desenvolupen els
dilluns i dijous, de les 18 a les
19 hores.
ESCOLA DE PÀDEL: comença
el 15 de setembre i va dirigida
a nens i nenes de 6 a 15 anys,
funciona per trimestres. Els
horaris a escollir són de dilluns
a divendres de les 18 a les 19

hores i s’imparteixen amb un
màxim de 4 alumnes per pista
i monitor.
ESCOLA DE NATACIÓ: va
dirigida a nens i nenes de 3 a
13 anys i també es desenvolupa per trimestres, el primer
dels quals comença el dia 1
d’octubre. Els horaris dels dies
laborables són de les 17.45 a
les 18.30 hores; de les 18.35
a les 19.20 i de les 18.50 a
les 19.35. Els dissabtes, de
les 9.45 a les 10.30; de les
10.35 a les 11.20 i de les
11.25 a les 12.10 hores.
Els alumnes s’agrupen,

segons els horaris i nivells, en
edats de 3 a 5 anys, de 6 a 9
anys i de 6 a 13 anys.
Addicionalment, el Club Tennis Sabadell també oferta classes de tennis, pàdel i esquaix
per adults en la modalitat de
cursets o classes particulars i,
com en el cas de les escoles
infantils, no és necessari ser
soci.
EL CTS ORGANITZA LES
FINALS DEL GRUP DEL CAMPIONAT D’ESPANYA FEMENÍ
Avui dissabte i demà diumenge, 6 i 7 de setembre,
a les instal·lacions del Club
Tennis Sabadell es celebraran
les semifinals i finals de grup
del campionat d’Espanya per
equips femenins en la categoria ‘B’.
A partir de les 10 del matí el
CT Sabadell s’enfrontarà al CT
Molina de Segura de Múrcia i
el Cercle Sabadellès a l’equip
del CT Tafira los Toscanes de
les Illes Canàries. Els equips
guanyadors jugaran diumenge
la final de grup, que donaria
accés a jugar la fase final del
Campionat d’Espanya.
Les jugadores del C.T. Sabadell que jugaran aquestes

semifinals seran: Marina Guinart, Mª Jose Luque, Carlota
Casasampere, Laia González,
Eva Escribano, Anna Boada,
Anna Miguel i Nuria Roig, capitanejades per la Yolanda Clemot.
ACTES AMB MOTIU DE LA
FESTA MAJOR
El Club Tennis Sabadell,
amb motiu de la celebració de
la Festa Major, organitza des
d’ahir el tradicional torneig
d’esquaix de Festa Major.
Aquest any es celebrarà l’
11a edició d’aquest campionat
i es comptarà, entre d’altres
especialistes, amb la participació d’Iván Flores, actual
campió de Catalunya absolut
d’aquesta disciplina que intentarà revalidar el títol que ja va
aconseguir en l’edició de l’any
passat.
Igualment, demà diumenge
a les 11 del matí, el Club organitzarà una jornada de mini
tennis al carrer per tal de promocionar el tennis entre els
més petits.
La matinal tindrà lloc a la
Plaça de la Creu Alta.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Guanyadors i finalistes de l’edició 2013 Torneig Festa Major
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