Esports

42 Diari de Sabadell

Dissabte, 15 de juny del 2013

Carlota Casasampere subcampiona
de Catalunya de 3ª categoria
Alumnes i professors de la secció de gimnàstica

Mattew Torres, salt carpa oberta
Carlota Casasampere amb la campiona Valèria Kousenkova, 4 anys més gran gran
REDACCIÓ
El passat dissabte, 1 de juny,
Carlota Casasampere, amb 13
anys, a pocs mesos d’estrenar
els 14, va aconseguir el títol
de subcampiona de Catalunya
de 3ª categoria.
Tot i el sensacional torneig
que va portar a terme, no va
poder assolir el primer esglaó
del podi ja que al davant
hi tenia la jugadora Valèria
Kousenkova, 4 anys més gran
i més experimentada en tornejos d’aquesta índole.
També van participar-hi
altres jugadores del CT Sabadell: Georgina Morral, que va
quedar semifinalista, Elsa Junyent i Laia Fullola. Enhorabona
a totes quatre !
Competicions diverses
Tennis. Trofeu Penya Arlequinada. Equip CTS: P. Morral,
J. Morral, Salvadó, Duran,
Batalla, Palomas, Domènech,
Sala, Llesuy, Torres.
Cercle Sabadellès ‘B’ – 0 /
C.T. Sabadell ‘A’ – 5
Pádel. 4a edició Lliga Catalana. 1a provincial
Equip CTS: Queralt Puig,

Amb el president M. Giménez
Txell Torrecilla, Miriam Alonso,
Mª Rosa Bella, Erika Martín,
Carlota Sala.
CTC Wellness – 1 / C.T.
Sabadell - 2
Gimnàstica Esportiva
Es va celebrar a Salt (Girona)
la 3a edició de la Copa Catalana de Gimnàstica masculina
i la classificació pel Campionat
de Catalunya. Els gimnastes
del C.T. Sabadell van guanyar llocs a les classificacions
individuals i cada vegada

s’apropen més al desitjat
pòdium general.
Mettew Torres, que es va
classificar en 9a posició està
fent una excel·lent actuació
en tots els aparells. El seu
company Roger Borredà–que
celebrava la seva primera
comunió—no va poder estar
present. Un altre component
del grup, Xavier Altisen, va
millorar la classificació de la
competició anterior. Alejandro
Moraga i Martí Ustrell, conjuntament amb l’Àlex Codina,
debutants aquest curs, van
estar a l’alçada dels seus
companys, fruit del gran esforç
i treball diari que porten a
terme.
Ara, només resta el final
de curs, que tindrà lloc el
dissabte, 15 de juny, a les
instal·lacions del C.T. Sabadell
i que porten preparant durant
més de dos mesos, així com
el Campionat de Catalunya, on
ja han quedat classificats tots
aquests gimnastes i que es
celebrarà el diumenge, 16 de
juny, a Vic.
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Exercicis diversos

Alumnes de la Escola Gimnàstica
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