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38 Diari de Sabadell

Dissabte, 20 d’abril del 2013

A la recerca de futures realitats
REDACCIÓ
‘Super Tennis 2’
El passat dissabte, dia 13
d’abril, va tenir lloc la primera
jornada de ‘Super Tennis 2’ al
CT Sabadell. En aquesta ocasió el Club visitant i contrincant
va ser el Nou Tennis Belulla.
Van participar 12 alumnes del
NT Belulla i 8 del CT Sabadell.
Va ser un matí molt agradable on el temps va acompanyar
i tant jugadors com familiars
van poder disfrutar a l’aire
lliure. A més, com a principal
novetat es van organitzar altres
activitats complementàries en
una altra pista pels jugadors
que no els tocava participar
encara, afavorint que s’ho
passessin d’allò més bé.
Els participants del C.T.
Sabadell van ser: Roger Escudero, Nicole Mondino, Carlota
Criado, Alex Batalla, Andreu
Viaplana, Oriol Sitjà, Nil Díaz i
Alex Tomàs.
El resultat final va ser 123 a
78 favorable al C.T. Sabadell.
Aquesta puntuació és consequència de que els jugadors
fan partits a 15 punts durant
80 minuts (dos torns de 40
minuts) i es conten, absolutament, tots els punts.
Final social benjamí masculí
Durant el mes de març s’ha
disputat el Campionat Social,
en categoria benjamí masculí.
Divendres passat, 12, es va
disputar la final entre Oscar
Griñó i Albert Marlasca.
Va ser una final molt disputada on va destacar el bon
comportament dels dos jugadors. Finalment l’Oscar es va

Campions 3ª Categ. ‘Padelfanàtics’: M.A. Baños i R. Peñuelas

Alumnes del N.T. Belulla i C.T. Sabadell al ‘Super Tennis 2’

Final benjamí
alçar amb la victòria per 6/1
i 7/6.
Enhorabona a tots els participants per la seva esportivitat. Des de l’equip de monitors i organitzadors d’aquests
tornejos, es vol animar a tots
aquells que s’han quedat pel
camí a continuar treballant

Finalistes Primera Catalana masculí i femení

amb la mateixa il·lusió que
han demostrat fins ara.
Esquaix. Campionat absolut
de Catalunya al CT Sabadell
El C.T. Sabadell, sempre ha
prestat una especial atenció a
la formació esportiva dels més
joves per mitjà de les seves
quatre escoles (tennis, natació, gimnàstica i pàdel) a la
participació en competicions
dels seus equips i jugadors i a
l’organització de campionats.
En aquest sentit, l’any 2012
en va ser un bon exemple amb
l’organització d’esdeveniments
tant importants com el Campionat d’Espanya absolut de
tennis femení, el Campionat
de Catalunya absolut individual de tennis en categoria
masculina i femenina i l’Open
Internacional de tennis ‘Ciutat
de Sabadell’, amb la participació de jugadors de més de 20
països diferents.
Aquest 2013, el Club organitzarà diferents competicions de

Pàdel, com l’Open Pàdel Fanàtics (que s’ha disputat aquesta
darrera setmana), l’Open de
Pàdel Vis a Vis (que es disputarà del 6 al 12 de maig), el
Torneig Endeka Sports (que
es disputarà del 25 de maig
al 1 de juny) o l’Open Mercedes Tour (que es disputarà del
10 al 16 de juny). En l’àrea de
tennis, a més de l’Open Internacional ‘Ciutat de Sabadell’
s’està en tràmits per poder
ser seu d’algun altre important torneig.
Tanmateix, el Club organitzarà el Campionat absolut
d’Esquaix, màxim torneig
català de l’especialitat, que
el C.T. Sabadell no acollia
des de l’any 2005, en el que
va inaugurar les seves pistes
d’esquaix.
El campionat es jugarà del
25 al 28 d’abril i serà una
excel·lent oportunitat per veure
les millors raquetes catalanes
de la disciplina: Iván Flores,
Iker Pajares, Dani Pascual o
Hugo Varela, entre d’altres,
intentaran trencar l’hegemonia
que ha mantingut Oriol Sàlvia
en les darreres edicions. Un
gran nivell.
Torneig
‘Padelfanàtics’.
Sensacional èxit de participació
Del 8 al 13 d’abril es va celebrar a les instal·lacions del C.T.
Sabadell la segona prova del
Circuit ‘PadelFanàtics’ amb la
participació total de 176 jugadors i jugadores.
Durant tota la setmana es va
viure un gran ambient gràcies

al públic assistent, que es va
desplaçar a les instal·lacions
del C.T. Sabadell per presenciar els partits de les diverses
categories: primera, segona
i tercera masculina, primera i
segona femenina i mixta.
En la primera categoria masculina, Xavi Maresma i Carles
Escriu (monitors del Club Tennis Sabadell) es van imposar
a Adrià Guijosa i José Guijosa
per 6/3 i 6/4.
En la primera categoria
femenina, també hi va haver
final amb quatre components
del CT Sabadell: Queralt Puig
i Txell Torrecilla proclamar-se
campiones en guanyar a Eva
Escribano i Mariana Sablina
en un interessant i ajustadíssim marcador de 7/5, 5/7 i
7/6.
Igualment cal destacar les
victòries en segona categoria
masculina de Pol Ortín i Xavi
Carrillo per 6/4 i 6/4 davant
els germans Huerta, així com la
de Miquel Angel Baños i Ricard
Peñuelas, davant MA González
i JM González, en 3a categoria
masculina i la de Berta Cruells
i Eva Cruells, davant la parella
Álvarez-Jodar, en segona categoria femenina.
Enhorabona a tots els participants que, sens dubte han
augmentat el llistó del programa organitzatiu del C.T.
Sabadell i han fet un pas més
cap a la seva promoció particular i del pàdel sabadellenc
en general.
Consulteu la pàgina del
CTS: www.cts.cat n
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