Esports

54 Diari de Sabadell

Dissabte, 27 de setembre del 2014

El Trofeu Internacional Open BBVA
‘Ciutat de Sabadell’ en primer pla
Les noies del CT Sabadell que lluitaran per l’ascens al CT Salut

El CTS femení a per
l’ascens a Primera
REDACCIÓ

Els patrocinadors del torneig amb el president Manel Giménez i el regidor d’Esports, Josep Ayuso
REDACCIÓ
Des d’avui, dissabte, fins el
diumenge 5 d’octubre, se celebrarà, a les instal·lacions del
Club Tennis Sabadell l’Open
BBVA, que correpon a la 22a
edició del Trofeu Internacional
de Tennis ‘Ciutat de Sabadell’.
Prèviament, el dijous, al Restörant del Club, va fer-se la tradicional presentació oficial als
mitjans de comunicació.
El patrocini del Torneig és
a càrrec de SMATSA-Serveis
Medi Ambient, SA, conjuntament amb BBVA, que li dóna el
nom, Assegurances MUSSAP
i l’Ajuntament de Sabadell.
«Vull agrair molt especialment
el suport dels nostres patrocinadors perquè sense ells seria
impossible fer aquest torneig
que reuneix jugadors joves de
gran nivell. Per ells és com un
trampolí. Està ja entre els tres
més importants de Catalunya»,
va destacar el president Manel
Giménez.
Aureli
Balagué
(BBVA),
Eugeni Díaz (SMATSA) i Marc

Aquest dissabte i diumenge,
a les instal·lacions del C.T. La
Salut, tindrà lloc la fase definitiva per l’ascens a la Primera
Categoria femenina del tennis
estatal. Els equips classificats
són: C.T. La Salut, RC de Polo,
GC Covadonga (Gijón) i C.T.
Sabadell.
En la primera jornada, l’equip
sabadellenc s’enfrontarà amb
les anfitriones del C.T. Salut.
Cas d’obtenir la victòria es
jugaria la final per optar a
l’ascens l’endemà, contra el
guanyador de l’altra semifinal
(GC Covadonga i RC Polo). En
cas de perdre aquest segon
en hores de competició, és
oberta a tots els aficionats
que desitgin gaudir d’unes
hores de bon tennis.

Una ‘pre-prèvia’

Robert Herrera va guanyar la ‘prèvia de la prèvia’ i va al quadre
Carrasco (MUSSAP) van coincidir en destacar el prestigi del
torneig i per ells «suposa un
orgull participar».
D’altra banda, hi concorren
com a col·laboradors Brunet
Publicitat, Restörant, Diari
de Sabadell, Ràdio Sabadell,
Mundo Deportivo, Federació
Internacional de Tennis i Federació Catalana de Tennis. Els

premis es mantenen en els 10
mil dòlars.
El regidor d’Esports, Josep
Ayuso, va destacar que «és
un torneig plenament arrelat i
forma part de l’ADN Sabadell.
Significa una bona oportunitat
per veure jugadors que poden
arribar a un gran nivell mundial
en el futur».
L’entrada a les instal·lacions,

La sensacional oferta tennística del torneig ha obtingut una
excel·lent sol·licitud de participació. És per aquest motiu
que l’organització ha hagut de
cercar dades i crear un calendari previ a la competició—és
la gran novetat d’aquesta
edició—establerta abans de
confeccionar el quadre base
definitiu.
Així, doncs, del 15 al 20, a
les pistes del CT Sabadell ja
s’han vist alguns interessants
partits que han determinat
una classificació amb la qual,
el campió de la mateixa passa
directament al quadre principal
i el sots campió entra directament a la fase prèvia.

partit, encara hi hauria una
nova oportunitat en la que
l’equip local jugaria un ‘playoff’ amb el setè equip classificat del Campionat d’Espanya
de Primera.
Marina Guinart, Mª José
Luque, Anna Boada, Anna
Miguel, Núria Roig, Laia González, Eva Escribano i Carlota
Casasampere seran les protagonistes d’aquestes dues
jornades.
Des d’aquest mitjà i amb
el desig de poder anunciar, la
propera setmana, la gesta de
l’ascens, desitgem en nom del
CT Sabadell, associats i afeccionats en general la millor de
les sorts per a l’equip femení.
Aquesta primera fase, amb
divuit jugadors, va classificar
directament per la fase final
al jugador Robert Herrera (1),
mentre Sergi Barranco (sq)
podrà jugar la prèvia de l’Open
BBVA, fase que tindrà lloc la
setmana vinent (del 27 al 29
de setembre). Les semifinals
seran el dissabte 4 d’octubre
a partir de les 10.30h. i la final
el diumenge 5 a les 11.30h. a
la pista central.
El director esportiu, Jordi
Morral, va incidir en la necessitat d’aquesta ‘prèvia de
la prèvia’ i l’elevat nivell
d’enguany, amb jugadors entre
els 265 del món com Roberto
Carballes,
Jordi
Samper,
Gerard Granollers i altres amb
projecció com Oriol Roca.
El tennis de qualitat sembla
assegurat.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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