E sports

34 Diari de Sabadell

Dissabte, 1 de juny del 2013

Matinal amb inflables oberta a tota
la ciutat: Torneig Endeka de pàdel
REDACCIÓ
Avui dissabte, el Club Tennis
Sabadell (amb la col·laboració
d’ Endeka Sports) ofereix una
matinal infantil amb inflables,
pintacares i jocs infantils a tots
els nens i nenes de la ciutat. La
matinal es celebrarà de les 10
a les 14 hores, coincidint amb
les semifinals i finals del torneig de pàdel Endeka Sports,
a la pista poliesportiva de les
instal·lacions de la cantonada
dels carrers Rafel Casanova
amb Prat de la Riba.
Pel que fa al torneig Endeka
Sport, destacar la important
inscripció (superant els 150
jugadors) i el gran nivell dels
participants. En categoria
masculina, cal destacar les
parelles formades per Xavi
Maresma i Jorge Tabares,
Sergi Duran i Àlex Laza, Xavier
Gil i Enric Gil, Enric Xapellí i
Kilian Bravo i Carles Adrobau
i Xavi Soler.
En la categoria femenina,
les principals favorites són les
parelles formades per Cristina
Montolio i Laia Carratala, Queralt Puig i Mertixell Torrecilla,
Esther Pérez i Mariela Foresto
i Ivet Escamilla amb Mari Carmona.
Destacar l’excel·lent organització duta a terme per Endeka
Sport i el seu constant suport
a tots els participants durant
tot el campionat.
El Club invita a tothom a
gaudir d’uns partits de pàdel
de primer nivell mentre els
més petits s’ho passen d’allò

Grup de participants al Mini-Tennis

Els inflables seràn avui protagonistes
més bé amb els inflables i jocs
infantils.
BONS RESULTATS…
MILLORS ALUMNES!
Des de l’Escola del C.T.
Sabadell voldríem fer una
menció especial als diferents
jugadors del Club que, gràcies
al seu esforç han assolit una
sèrie d’èxits durant aquest
principi d’ any 2013:
Màsters Benito Sports, 8
millors jugadors de cada categoria on es puntua jugant
els tornejos de la Ciutat de
Terrassa:
Jordi Busquets, campió
aleví; Carlota Casasampere,
Subcampiona infantil; Òscar
Alonso, Campió benjamí.
En diferents tornejos juvenils, puntuables pel Màsters
esmentat, els resultats dels
nostres jugadors han estat:

Laia González, subcampiona
de l’Open Josep Rull (cadet - C.
Egara); campiona cadet Open
primavera (CD Terrassa H.).
Ricard Peñuelas, subcampió aleví Open Primavera
(CD Terrassa H.); subcampió
Infantil-2 Open Primavera (At.
Terrassa); subcampió aleví
Open Primavera (At. Terrassa)
Jordi Busquets, subcampió
Infantil Open Primavera (At.
Terrassa)
Joan Vilardell, campió Aleví-2
Open Primavera (At. Terrassa);
Oriol Oliver, subcampió infantil
Obert Primavera (CT Castellar); Elsa Junyent, campiona
cadet Obert Primavera (CT
Castellar).
FINAL DE TEMPORADA
DELS MINIS
Torneig de Mini-Tennis
Dissabte, 25 de maig, al

matí, es va disputar l’últim Torneig de Mini Tennis de la temporada, amb alumnes d’entre
5 i 10 anys de l’Escola de Tennis. Es van disputar diferents
lligues americanes, distribuint
els alumnes per edats en cinc
categories masculines i dues
de femenines. Els guanyadors
van ser els dos primers classificats de cada lliga, resultat
obtingut de l’enfrontament
de tots els components de la
Lliga.
Tots els guanyadors rebran
un trofeu commemoratiu en el
repartiment de premis, que tindrà lloc el proper dijous, 20 de
juny, a la festa de fi de curs de
l’Escola de Tennis.
Aquest nou format va tenir
una gran acceptació per part
de jugadors i alumnes. A més,
aquests ultims van poder gaudir d’una pista d’activitats
paral·leles on podien desenvolupar certes habilitats com
punteria, multisalts, circuits,
aconseguint premis extra per
la seva participació i puntuació.
Amb una bona assistència
de participants (més de cinquanta), i llurs familiars i acomapanyants es va poder gaudir d’un matí de tennis entre
els amics de l’Escola .
Els guanyadors d’aquesta
edició van ser:
Grup 1 Masculí
Campió:
Samuel Santis;

Cartell del sopar social
subcampió: Joan Segarra.
Grup 2 Masculí:
Campió: Alex Batalla; subcampió: David Madrid.
Grup 3 Masculí
Campió: Pau Mateo; subcampió: Alex Morral.
Grup 4 Masculí
Campió: Jan Guardia; subcampió: Erik Rodríguez.
Grup 5 Masculí
Campió: Pau Santiveri; subcampió: Alex Codina.
Grup 1 Femení
campiona: Ivet Ferreras; subcampiona: Nora Reyes.
Grup 2 Femení:
Campiona: Alba González;
subcampiona: Marta Bosch.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

D´esquerra a dreta: Jordi Busquets, Carlota Casasampere, Oscar Alonso, Laia González, Rircard Peñuelas, Joan Vilardell, Erika Martin, Elsa Junyent, Oriol Oliver
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