E sports

52 Diari de Sabadell

Dissabte, 25 d’octubre del 2014

Presentació equips de gimnàstica
REDACCIÓ
S’ha iniciat el nou curs 20142015 de Gimnàstica Esportiva. Segons ens comenta el
director de l’activitat, tots els
nois i noies inscrits ho han
fet amb moltíssimes ganes
d’aprendre i, naturalment, de
competir. Els monitors i professors de l’activitat esportiva,
que es porta a terme dins les
instal·lacions del mateix CT
Sabadell, prometen impartir i
alliçonar als alumnes per tal
de motivar-los en cada especialitat per poder passar les
proves pertinents i que pels
seus propis mèrits entrin a
formar part de l’equip de competició.
D’aquí a un parell de mesos,
concretament el dissabte, 13
de desembre, els alumnes que
hagin superat aquesta primera
fase d’aprenentatge, i a criteri
dels seus professors, tindran
la primera prova de competició al Club Osona de Vic. Una
bona oportunitat per anivellarse a altres competidors i valorar els seus progressos i possibilitats davant oponents més
experimentats.
Inici de temporada dels
equips femenins de tennis
Les components dels equips
de categoria femenina del CT
Sabadell, que competiran en
els tornejos organitzats pels
Clubs Set Ball i Egara, pocs
dies abans d’estrenar el calendari de competició 2014-2015,
han fet pinya i han enfocat
perspectives d’èxit mitjançant
una trobada-dinar al Restörant
del Club.
Entre els projectes esportius
per assolir i millorar la classificació en ambdues proves, la
trobada ha estat aprofitada
per escollir i nomenar les respectives capitanes de l’equip
per ambdós tornejos. Per a la
competició que organitza el
Club Set Ball, la capitana és
Àngels Perich. Quan a la que
organitza el Club Egara, ho
serà Mite Cisa. Bona sort i
millors resultats !

Finalistes del torneig d’esquaix

Els equips masculí i femení de gimnàstica artística
COMPETICIONS DIVERSES
Tennis. Trofeu M. Lerín IM
Sènior masculí +55. Categoria OR
Equip CTS: August Serra,
Joan Palomas, Jordi Palomas,
Manel Giménez, Francesc
Sampedro.
C.T. Sabadell – 3 / TC Bada-

lona – 2
9è Trofeu Set Ball. Equip
CTS: Sílvia Pluma, Salut Sánchez, Mei Gich, Sílvia Torrell,
Conxita Rodríguez, Àngels
Perich, Maria Rubio, Carme
Viladomat.
C.T. Sabadell – 4 / Sant Gervasi ‘B’ – 1

Comença la temporada a la categoria femenina

XX Lliga femenina +30.
Grup 4t
Equip CTS: Sílvia Pluma, Toñi
Hidalgo, Marta Barrera, Rosa
Ribé.
CN Montjuic – 0 / C.T. Sabadell ‘B’ – 3
Grup 2n
Equip CTS: Anna Bofill,
Carme Pijoan, Lluïsa Gual,
Àngels Perich.
C.T. Sabadell ‘A’ – 2 / CE
Hispano Francés – 1
Grup 5è
Equip CTS: Carme Miret,
Merche Megano, Geni Toledano, Maite Gallego.
C.T. Sabadell ‘C’ – 2 / CN
Sant Cugat ‘C’ – 1
XLI Trofeu Penya
Equip CTS: Griñó, Bonamich,
Ramírez, Reyes, Teruel, Monllor, Artigas, Viaplana.
C.T. Sabadell ‘B’ – 0 / Cercle
Sabadellès ‘A’ – 4
Equip CTS: Lorenzo, Miras,
García, Giménez, Gatell, Saborido, Acuña, Sánchez.
C.T. Sabadell ‘C’ – 2 / ATHE
‘B’ – 2
Pádel. 5a edició Lliga Catalana- Masculí
Equip CTS: Albert Porta,
Jordi Español, Filippo Ballero,
Carles Escriu, Miquel Segarra,
Oriol Romeu.
Júnior ‘B’ – 0 / C.T. Sabadell
‘B’ – 3
Equip CTS: Xavi Pérez, Xavi
Gordo, Javier Pérez, Joan Ibars,
Jordi Barberà, Xavi Sala.
CT Sabadell ‘C’ – 3 / Les
Fonts ‘A’ – 0.
Copa d’Espanya d’esquaix
El passat cap de setmana es
va disputar la final de la Copa
de Espanya d’Esquaix a Tenerife. Aquest torneig és un dels
Campionats més importants
del calenadri nacional.
El jugador del C.T. Sabadell,
Ivan Flores, campió de Catalunya, va aconseguir arribar
a la final després de guanyar,
respectivament, al gallec Pascal Gómez (2), al català Dani
Pascual i al palencià Aitor

Zunzunegui (3). La final no es
va poder celebrar degut a les
inclemències metereològiques
que es van patir durant la jornada del diumenge, que van
malmetre les instal·lacions
esportives on tenia lloc el
campionat. L’Ivan havia de
jugar davant el subcampió
d’Espanya, Alex Garbí.
Amb la recent inaugurada
temporada de campionats
d’aquesta especialitat, l’Ivan
disposa del recolzament i ajut
del CT Sabadell per tal de cempetir i assolir nous reptes.
Destacar també la bona
actuació de la Rosa Ma Bella
que va aconseguir el tercer
lloc en categoria femenina.
Més Esquaix: Campionat
de 3a categoria catalana
A les instal·lacions del CT
Sabadell va celebrar-se el
Campionat de 3a categoria
catalana en la que el jugador

Iván Flores
local Eric Zabalbeascoa en
va resultar el campió absolut.
Destacar que en semifinals,
l’Eric va guanyar amb claredat
a Edu Nadal per un global de 3
a 0, i en la gran final, amb un
resultat més ajustat (3 a 2), va
derrotar a Alberto Santillana.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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