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Quan les pistes són aules d´escola

Equip aleví masculí i el doble del torneig comarcal cadet
Alumnes de l´Escola Concòrdia de Sabadell que van passar per les instal.lacions del Club
REDACCIÓ
Amb la finalitat de posar a
l’abast dels centres educatius els múltiples recursos
que l’esport els pot oferir per
augmentar les oportunitats
d’aprenentatge dels alumnes,
el CT Sabadell col·labora amb
aquest programa per oferir els
seus serveis esportius dins el
catàleg d’activitats.
Enguany, més de 400 nens
i nenes de la ciutat podran
gaudir de classes gratuïtes
d’iniciació al tennis i a la
gimnàstica artística a les
instal·lacions del Club Tennis
Sabadell.
El Club hi aporta un bon
equip docent de monitors i el
material necessari per tal que

els alumnes puguin practicar i
aprendre les bases del tennis
i de la gimnàstica artística. Per
cinquè any consecutiu, la iniciativa ha tingut una excel·lent
acollida i els inscrits han anat
passant per les instal·lacions
del carrer Prat de la Riba per
obtenir les primeres classes
d’aquests esports.
Aquest passat dimarts, 4 de
febrer van visitar el Club 25
alumnes de 5è B de l’Escola
Concòrdia de Sabadell.
L’objectiu dels cursos és
que es converteixin en una
excel·lent experiència per a
tots ells i que no tan sols
aprenguin i practiquin aquests
esports sinó que els serveixi
per fomentar les relacions fóra
de l’àmbit escolar i els inculqui

valors com l’esforç, la companyonia, els respecte envers els
altres i l’afany de superació.
L’organització i realització
dels cursos 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.
Competicions diverses
Tennis. Trofeu Manuel Orantes. Aleví femení. Equips “A”.
Equip CTS: Bruna Casasampere, Carla Martínez, Paula
Casasampere, Georgia Harrison.
CT Montblanc – 1 / CT
Sabadell – 3
Campionat de Catalunya

La categoria sub-9 serà la novetat al Campionat Català d´esquaix d´aquest cap de setmana

2014. Aleví masculí. Categoria ‘Or’. Equip CTS: Òscar Alonso, Pelayo Prida, Sergi Ruiz,
Adrià Tamayo, Albert García.
CT Tarragona – 4 / CT
Sabadell – 3
Campionat Comarcal. Cadet
masculí. Equip CTS: Jordi Busquets, Oriol Teruel, Oriol Oliver,
Aleix Sala.
CN Sant Cugat – 5 / CT
Sabadell – 0
Aleví femení. Equip CTS: Ivet
Ferreres, Mariona Bombardó,
Carlota Criado.
CT Sant Feliu de Codines – 0
/ CT Sabadell – 4
XXII Lliga Juvenil. Equip
CTS: Roger Raduà, Ivan Raya,
José L. Sánchez.
CT Sabadell – 0 / CT Cerdanyola – 3
Trofeu Penya Arlequinada.
Equip CTS: Lorenzo, Guinart,
Ramírez, Llesuy, Pérez, Salvador, García, Carrillo, Arcabell,
Teruel.
CT Sabadell ‘B’ – 0 / Set
Ball ‘A’ – 5
XIX Lliga femenina +30.
Equip CTS: Montse Devesa,
Anna Mª Bofill, Elsa Escoda,
Ester Ventura.
CT La Salut ‘B’ – 3 / CT
Sabadell ‘A’ – 0
Pàdel. 4a edició Lliga Catalana. Zona Vallès Occ. 2a
categoria femenina. Equip
CTS: Sílvia Lorenzo, Sònia

Lorenzo, Berta Cruells, Eliana
Díaz, Àngela Jiménez, Susanna
Farell.
CT Sabadell ‘B’ – 3 / Valldoreix ‘A’ – 0.
Campionat de Catalunya
d´esquaix Sub-9 i Sub-19
Aquest cap de setmana es
disputa a les instal·lacions del
Club el Campionat de Catalunya d’Esquaix Sub-9 i Sub19, amb la participació de les
millors raquetes catalanes de
la categoria.
Pel que fa a la categoria
sub-9, serà la primera edició
del campionat ja que, seguint
l’exemple d’altres països com
Anglaterra, la federació ha volgut avançar l’edat en la que
els més petits es poden iniciar
en el món de la competició.
La categoria dels més petits
contrasta amb la sub-19, en la
que es podrà veure jugadors
d’excel·lent nivell com el Bernat Jaume o l’Edmon López
amb una dilatada experiència
en competicions nacionals i
internacionals.
Cal avançar que el Club Tennis Sabadell també ha estat
escollit per la Federació Catalana d’esquaix com a seu del
campionat de Catalunya absolut que es jugarà del 24 al 27
d’abril.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n
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