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40 Diari de Sabadell

Dissabte, 8 de novembre del 2014

Es va escapar la permanència al
Campionat d’Espanya per equips
REDACCIÓ
L’equip Absolut masculí del
CT Sabadell va disputar la
setmana passada el Campionat d’Espanya Absolut de 1a
categoria al RC de Polo de
Barcelona. En primera ronda
els jugadors de Sabadell es
van enfrontar a l’equip amfitrió RC Polo, sense tenir gaires
opcions ja que s’havia reforçat
molt i era candidat al títol,tal
com va demostrar disputant
la final dissabte davant el RCT
Barcelona. L’eliminatòria va
acabar amb un 1-4 en contra.
Roberto
Menéndez/Joao
Sousa: 2/6, 3/6; Gabriel Trujillo/Adrian Menéndez: 5/7,
3/6; Oscar Mesquida/Teimuraz
Gabashvili: 5/7, 1/6; Tomeu
Salvà/Rui Isidro Machado:
1/6, 4/6; Israel Vior/Edualdo
Bonet: 7/6(5) 6/4.
L’endemà es va disputar la
promoció de descens davant
l’Estadium Casablanca on
hi va haver l’opció més clara
per mantenir la permanència, arribant als dobles, 3-2
abaix, encara forts i sense
perdre l’esperança. Després
de començar guanyant els dos
dobles, un d’ells va acabar
perdent per un ajustat 6/4,
7/6(4).
Roberto
Menéndez/Jordi
Muñoz: 2/6, 0/6; Gabriel
Trujillo/Sergio Martos: 6/1,
6/3; Òscar Mesquida/Carlos
Castellanos: 6/3, 7/5; Tomeu
Salvà/Marcos Esparcia: 1/6,
6/2, 4/6; Israel Vior/Ignasi
Villacampa:
6/2,
0/6,
3/6; Mesquida-Trujillo/MuñozMartos: 7/6 3/3 ab.; Salvà-
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Jugadors i acompanyants al Campionat d’Espanya per equips
Vior/Colás-Villacampa:
4/6
6/7.
Finalment, el dissabte, 1,
es va disputar l’última de les
promocions contra el CT Barcino, en la que dos dels nostres jugadors es van lesionar
durant el campionat i això
va limitar les opcions del CT
Sabadell.
Roberto
Menéndez/Jordi
Samper: 2/6, 1/6; Roger
Pérez/Marcos Giraldi: 1/6,
1/6; Gabriel Trujillo/Roberto
Herrera: 2/6, 4/6; Òscar Mesquida/Jaume Munar: 6/2 5/7
1/4 ab.; Israel Vior/Albert Portas: 6/4, 6/7, 1/6.
S’ha escapat la permanència però que ningú posi en
dubte que a la propera oportunitat el CT Sabadell ho tornarà
a intentar.
Un Open juvenil d’alçada
Van tenir llocs les finals
del 12è Open Juvenil del CT
Sabadell a les instal·lacions
del Club. A la finalització del
mateix van fer lliurament de
trofeus els Srs. Lluís Duran i
Josep Morral (components de

la Junta Directiva).
Els jugadors del CT Sabadell
han tingut una participació
destacada en les diferents
categories.
En benjamins, Oriol Junyent i
Carlota Criado van quedar subcampions.
En categoria alevins es van
proclamar campions Òscar
Alonso i Bruna Casasampere.

En categoria infantil masculí,
ambdós finalistes del CT Sabadell, Jordi Busquets es va proclamar campió davant Ricard
Peñuelas en un partit disputadíssim a tres sets.
En categoria cadets femení,
Carlota Casasampere es va
proclamar campiona i en masculí l’Aleix Sala, campió, i Oriol
Teruel, subcampió, ambdós
del CT Sabadell.
L’Oriol Teruel també va disputar la final en categoria junior
davant l’Eric Domingo.
1a AMERICANA DE PÀDEL
Va tenir lloc a les instal.
lacions del CT Sabadell la primera edició de matinals familiars ‘Americana Club Tennis
Sabadell’, adreçada a tots
els aficionats i jugadors que
s’inicien en aquest esport,
com a jugadors més veterans

i avançats. Amb una participació de 48 parelles, 13 de les
quals en categoria infantil, la
jornada va ser tot un èxit de
participació. La segona edició
tindrà lloc el diumenge, 23 de
novembre.
TROFEU CAMPIONS
A l´Hotel Rei Joan Carles I
de Barcelona es va celebrar
el sopar del Trofeu campions
que patrocina el diari El Mundo
Deportivo, amb el suport de El
Corte Inglés. El CT Sabadell va
recollir tres trofeus.
Van ser amb motiu dels campionats aconseguits en la Lliga
Catalana Femenina i campionats de 2a i de 3a categoria
d’esquaix que van ser recollits
pel capitans dels respectius
equips.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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