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36 Diari de Sabadell

Dissabte, 13 de setembre del 2014

Campionat d’Espanya femení: el
CTS lluitarà per l’ascens
Marina Guinart en acció en un dels partits
els dos finalistes, Xavi Diego
i Leo Torrecilla, que van superar als semis Josep Calvo i
Joan Nieto, respectivament. El
guanyador de la prova va ser
Xavi Diego.
MINI-TENNIS AL CARRER
El passat diumenge es va
celebrar la segona jornada
de mini-tennis al carrer que el
CT Sabadell ha organitzat, per
segon any consecutiu, dins
de la programació de la Festa
Major.
Va ser una matinal festiva,
amb bona climatologia en la
que tots els nens que passaven per la plaça de la Creu

Alta durant el matí, van poder
gaudir de la pràctica del tennis
per tal de familiaritzar-se amb
aquest esport.
Van passar un centenar de
persones entre pares i fills,
en la que els nens i nenes
van poder fer diferents jocs,
des de la familiarització amb
la raqueta, fins jocs de punteria i partidets amb els nostres
monitors i entre ells.
També va haver-hi un sorteig
final de regals i un obsequi per
a tots els participants. Enhorabona a tots els participants!
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Formació del C.T. Sabadell que va superar la primera fase i opta a pujar a Primera Categoría
REDACCIÓ
Aquest passat cap de setmana, coincidint amb la Festa
Major de Sabadell, s’ha celebrat a les instal·lacions del CT
Sabadell la primera fase del
Campionat d’Espanya Femení
per equips, categoria B.
El grup estava compost per:
C.T: Sabadell, Cercle Sabadellès, CT Molina de Segura
(Múrcia) i C.T. Tafira Los Toscanes (Canàries).
En semifinals, el CT Sabadell
es va imposar per 3 a 1 al CT
Molins de Segura en una eliminatòria bastant equilibrada tot
i que que el resultat final no ho
reflecteixi.
En l’altra semifinal el Cercle
Sabadellès va guanyar clarament a l’equip canari (4-0). La
final, doncs, la disputaren els
dos equips sabadellencs per
aconseguir la plaça de campió
de grup que permet continuar
lluitant per pujar a la Primera
categoria nacional.
El partit clau del cap de setmana el van protagonitzar les
jugadores número 4 de cada
equip: Anna Miguel (CT Saba-

dell) contra Rosa Mª Sitjà (Cercle Sabadellès) que van jugar
3 hores i mitja, mentre per
una altra pista es jugaven els
altres tres individuals. Finalment, Rosa Sitjà es va emportar la victòria donant el punt
d’honor al seu equip per 6/3,
2/6, 6/4.
L’eliminatòria va quedar
favorable al C.T. Sabadell per
3 a 1.
Marina Guinart/Ingrid Navarro: 6/1, 6/2
Mª José Luque/Carla Girbau:
6/2, 6/2
Anna Boada/Berta Girbau:
1/0 i abandonament per lesió
de Berta Girbau.
Anna Miguel/Rosa Mª Sitjà:
3/6, 6/2, 4/6
La resta de jugadores que
formaven el nostre equip són:
Núria Roig, Laia González, Eva
Escribano i Carlota Casasampere.
Aquesta darrera fase tindrà
lloc els dies 27 i 28 a manca
de saber la seu on tindrà lloc.
Els equips classificats son:
C.T. La Salut, RC de Polo, GC
Covadonga (Santander) i C.T.
Sabadell.

ESPORTS PER LA FESTA
MAJOR 2014
Torneig d’Esquaix (masculí
i femení) i Soft-Raquet (masculí)
Amb motiu de la Festa
Major de Sabadell i amb
l’assentiment de l’Ajuntament
de la ciutat, el C.T. Sabadell
va organitzar uns Tornejos
d’esquaix i soft-raquet amb
la participació de bon nombre
d’associats de l’entitat.
Esquaix
En categoria masculina, Ivan
Flores i Xavi Blasco van ser els
favorits i protagonistes d’una
excel·lent final, a la que van
arribar eliminant els semifinalistes Santi Grau i Edu Nadal,
respectivament. Ivan Flores,
es va proclamar campió.
En categoria femenina, Maria
Pajares va dominar en quarts
i semis, així com l’altra finalista, Sofia Mateos. Una final
prevista, amb bona tècnica per
ambdues parts. Maria Pajares
en va ser la guanyadora.
En l’especialitat de SoftRaquet, va haver-hi igualtat en
quasi bé tots els partits celebrats. Tècnica i efectivitat en

Mini-tennis al carrer a la Festa Major (Plaça Creu Alta)

Finals del Torneig de Festa Major d’esquaix i soft-raquet
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