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38 Diari de Sabadell

Dissabte, 1 de març del 2014

Tradicional Concurs del Capvespre
REDACCIÓ
Any rere any es van desgranant els tradicionals concursos de tennis al C.T. Sabadell.
Al llarg de dos mesos, del 27
de gener al 16 de març, s’ha
anat desenvolupant la 28ena
edició d’aquest Concurs del
Capvespre de tennis, obert
a tots els socis i sòcies del
Club, independentment del
nivell que tinguin assolit.
En aquests moments podem
informar de la categoria individual femenina, que en les
modalitats de competició
general i de consolació, han
completat un quadre força
interessant quan a qualitat
tennística.
Del quadre general, destacarem la bona actuació de
Montse Devesa (1), favorita
del quadre, que va imposar-se
a la final a una lluitadora Idoia
Gumà amb l’apretat marcador
de 3/6, 6/2, 6/2. Del quadre
de consolació, Assumpta Bonnin va imposar-se Mª Salut
Sánchez en la final, amb el
resultat de 6/3, 6/4.
Properament es donarà a
conèixer el desenvolupament

Gimnastes de primer nivell masculí amb el trofeu

Protagonistes de les finals del Capvespre, general i consolació
del mateix Concurs en la
modalitat masculina, general
i de consolació, ja que per
haver-se inscrit un major nombre de participants, el concurs
s’ha allargat més enllà de les
dates previstes.
GIMNÀSTICA ARTÍSTICA
Categoria masculina
Gran inici de temporada, al
CT Sabadell, amb la inauguració de la primera fase de la
Copa Catalunya, celebrada el
passat 23 de febrer, a Mataró.

En el segon nivell Alejandro
Moraga s’ha classificat en la
posició 22a amb 108,400
punts, desprès d’una errada
en l’exercici de poltre amb
arcs, que li va fer desencaminar la seva bona actuació en
els altres aparells. El seu company Roger Borredà, va finalitzar una bona competició amb
una puntuació de 110,100
punts, aconseguint la 12a
posició. També, en aquest
segon nivell, Matthew Torres

Grup de participants i acompanyants de l´any passat al Carnestoltes

s’ha quedat a las portes del
pòdium, en 4a posició, amb
una puntuació de 111,300,
amb una diferència de només
1 punt per aconseguir la medalla de bronze.
Els
grans
triomfadors
d’aquest inici han sigut, no
obstant, els més petits del
gimnàs, en primer nivell, i tot
i que per alguns era seva primera competició van competir
a un nivell extraordinari.
Martí Ustrell va obtenir l’11a
posició, amb 119,400 punts.
El seu company, Arnau Tamayo,
que debutava, es va classificar
en 7a posició amb 110,100
punts, tot i una petita errada
en paral·leles. La sorpresa
la va donar Adrian Moraga,
que amb una gran serenitat
durant tota la competició, va
obtenir el tercer lloc, medalla
de bronze, amb una puntuació de 110,600 punts. A més
d’aconseguir la tercera posició
en el primer nivell, va pujar al
lloc més alt del pòdium per
equips.
Categoria femenina
El passat 8 de febrer es va
celebrar, al Pavelló Can Planes de Vic, la primera fase del
Campionat de Catalunya de
gimnàstica artística femenina
en la que hi van competir les
gimnastes del CT Sabadell, on
moltes d’elles s’estrenaven
en la competició de diferents

categories.
Ada Hermosín, Laia Marles,
Sofía Marlasca i Paula Pí competien en 1r nivell i Lydia Vera,
Sara Diaz, Gemma Ventosa,
Júlia Bedós, Evelyn Aljama
i Valeria Ballero ho feien en
segon nivell.
Tot i els nervis per ser la
primera competició de la temporada, van obtenir bones
puntuacions, la qual cosa els
ha donat força per lluitar de
cara la segona fas del Campionat que ja és ben a punt de
començar.
CARNESTOLTES 2014
Aquesta tarda de dissabte, 1
de març de 2014, amb motiu
del Carnestoltes, tindrà lloc a
les instal·lacions socials del
CT Sabadell la 4ª edició del
Concurs de Disfresses.L’acte
s’iniciarà a 2/4 de 5 de la
tarda, amb una desfilada de
tots els participants inscrits.
Una vegada presentades totes
les disfresses, un jurat qualificador donarà el veredicte i
classificació pertinent, d’acord
a les categories establertes.
Tot seguit hi haurà el repartiment d’obsequis a les més originals. Acabada la desfilada,
hi haurà el tradicional berenar
per a tots els participants i
acompanyants, amb xocolata i
melindros.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Equip de competició femení
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