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Esforç i recompensa en gimnàstica
REDACCIÓ
Es va celebrar a Vic la V Trobada de Gimnastes, per celebrar una competició amistosa,
amb la participació d’uns 600
gimnastes -masculí i femeníde totes les categories.
El CT Sabadell va participar
en categoria masculina de
primer i segon nivell, obtenint
uns molts bons resultats, fruit
dels esforços dels seus entrenaments. En segon nivell,
destacar l’actuació de Roger
Borredà que tot i l’errada en
paral·leles, que li va costar el
pòdi, va obtenir la sisena posició.
D’altra banda, el seu company Alejandro Moraga va
obtenir la cinquena posició.
I Xavier Matthew va pujar al
tercer calaix del podi amb
una excel·lent puntuació. Per
equips, el CT Sabadell va quedar en primera posició.
En el primer nivell, Arnau
Tamayo es va classificar en cinquena posició. Adrian Moraga
va obtenir la tercera posició
final i Marti Ustrell va aconseguir medalla de plata. Per
equips, igual que els de segon
nivell, va quedar primers classificats.

Nova Trobada amistosa
El CT Sabadell va fer una segona
trobada d’entrenaments de
gimnàstica artística davant el
Club La Mina de Gervasio de
Ferr. La sessió va tenir lloc a

Segon equip: classificat en primer lloc

Equip de competició de gimnàstica amb Xavi i Jordi Parra
les instal·lacions de Sabadell,
en les que gimnastes masculins i femenines es van trobar
per realitzar exercicis en conjunt, provant diferents taules
d’exercicis obligatoris i lliures.
L’entrenador del Club La
Mina, Edu Bermejo es va
trobar amb els entrenadors
sabadellencs, Xavi Parra i Eri
Jonama, que havíen estat
companys i amb Jordi Parra,
que els havía entrenat a tots
tres. L’entusiasme dels alumnes de l’Escola va ser molt
positiu ja que es van poder
exercitar amb un diferent tipus
d’entrenament,
mitjançant
la motivació i sana rivalitat
per aconseguir realitzar moviments més tècnics.
La trobada amistosa va finalitzar amb un cordial i distès
partit de pàdel.

Campions i finalistes del Torneig de Nadal d’esquaix

Competicions diverses
Tennis. Campionat Comarcal. Sènior masculí +40.
Equip CTS: Dídac Losada,
Manel Torres, Rafael Domènech, Antoni Torras, Carles
Sala, Francesc Teruel.
CT Sabadell – 2 / Casino
d’Argentona – 3
Trofeu Penya Arlequinada.
Equip CTS: Castaño, Torres,
Ibars, Morral, Domènech,
Duran, Artigas, Morral, Maset,
Sala.
CT Sabadell ‘A’ – 3 / Cercle
Sabadellès ‘B’ – 2
IX Trofeu Set-Ball. Equips
femenins. Equip CTS: Salut
Sánchez, Inès Gich, Sílvia

Torrell, Carme Viladomat, Carmina Grau, Mite Cisa, Àngels
Perich, Conxita Rodríguez.
CT Sabadell – 2 / CT Andrés
Giménez ‘D’ – 3
Inter-Clubs Dames. Equip
CTS: Salut Sánchez, Carme
Viladomat, Inès Gich, Mite
Cisa, Rosi Aymamí, Isabel
Oliva, Àngels Perich.
CT Sabadell – 3 / CN Sant
Cugat – 1
Pàdel. 4a edició Lliga Catalana. Zona Vallès. 6a categoria masculina.
Equip CTS: Rafa Cazorla, Víctor Ferrer, Javier Pérez, Jordi
Carbonell, Marc Ribes, Xavier
Sala.
CT Sabadell ‘C’ – 3 / Raco
Esports ‘B’ – 0
Esquaix. Torneig de Nadal
Una important participació i
un excel·lent nivell de joc han
fet d’aquesta edició de Nadal
2013 un bon motiu per revaloritzar aquesta especialitat.
Es va celebrar la prova masculina, en la que hi participaren
dues fèmines, i la correspo-

nent prova de consolació amb
aquells jugadors eliminats en
primera ronda.
El quadre final
Prova general
Campió: Ivan Flores. Finalista: Xavi Silvestre.
Prova consolació:
Campió: Joan Nieto. Finalista: Òscar San Juan.
‘Ciutat i Escola’, una
col·laboració més del Club
Aquest passat dilluns, 20 de
gener, van passar un nombrós
grup d’alumnes de l’Escola
Trama, realitzant diferents
classes pràctiques a les pistes de tennis del Club així com
exercicis de tècnica aplicada.
L’organització i realització
dels cursos ‘Ciutat i Escola’
és a càrrec de l’equip docent
del C.T. Sabadell i compta amb
el recolzament del Consell
Esportiu del Vallès Occidental, la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Sabadell i la
Federació Catalana de Tennis.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Alumnes de l’Escola Trama dins del programa ‘Ciutat i Escola’
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