Esports

36 Diari de Sabadell

Dissabte, 20 de juliol del 2013

Oberta inscripció Escoles 13/14
L’Escola de natació va dirigida a nens i nenes de 3 a 14 anys

Imatge panoràmica de les instal.lacions del Club de Tennis Sabadell
REDACCIÓ
El Club ja ha obert les inscripcions de les escoles infantils 2013-14: escola de tennis,
escola de gimnàstica esportiva, escola de pàdel i escola
d’esquaix que estan obertes a
socis i no socis.
Escola de Tennis: s’inicia el 2
de setembre I engloba el minitennis, l’escola base i l’escola
de competició. Les classes
de l’escola de minitennis (de
4 a 7 anys) s’imparteixen de
dilluns a divendres de les 18
a les 19,30 hores i els dissabtes de 9,30 a 11,00 i de
11,00 a 12,30).
L’escola base (de 7 a 15
anys) imparteix les seves
classes els dimarts i dijous
de les 18 a les 19,30 hores
i els dissabtes de les 9,30 a
les 11,00 i de les 11,00 a les
12,30 hores.

L’escola de competició es
desenvolupa de dilluns a divendres i per accedir-hi es realitza
una prova de nivell.
Escola
de
Gimnàstica:
s’inicia el 12 de setembre i va
dirigida a nens i nenes a partir dels 4 anys. Els horaris són
de dilluns a divendres segons
els nivells: nivell general (dos
dies, de les 18 a les 19 hores
), nivell avançat (dos dies, de
les 18 a les 20 hores) i nivell
de competició (dos dies, de
les 18 a les 21 hores).
Escola d´Esquaix: comença
el 12 de setembre i les classes
es desenvolupen els dilluns,
dimarts, dijous i divendres, de
les 18 a les 19 hores.
En el cas de les escoles de
tenis, gimnàstica i en esquaix,
realitzant la inscripció abans
del 31 de juliol, la mensualitat de setembre és gratuïta.
En tots els tres casos, es pot

escollir un, dos o tres dies.
Escola de pàdel: dirigida a
nens i nenes de 6 a 15 anys,
funciona per trimestres i el
primer comença el 30 de setembre tot i que del 2 al 27 de
setembre es realitza l’escola
d’estiu. Els horaris a escollir
són de dilluns a divendres
de les 18 a les 19 hores i
s’imparteixen amb un màxim
de 4 alumnes per pista i monitor.
Escola de natació: va dirigida a nens i nenes de 3 a
14 anys i també es desenvolupa per trimestres, el primer
dels quals comença el dia 1
d’octubre. Els horaris dels dies
laborables són de les 17,45 a
les 18,30 hores , de les 18,35
a les 19,20 i de les 18,50 a
les 19,35. Els dissabtes, de
les 9,45 a les 10,30, de les
10,35 a les 11,20 i de les
11,25 a les 12,10 hores. Els

Oscar Griñó, Carlota Casasampere, Pep Bella i Gerard Boada van obtenir bons resultats

alumnes s’agrupen, segons
els horaris i nivells, en edats
de 3 a 5 anys, de 6 a 9 anys i
de 6 a 13 anys.
Addicionalment, el C.T. Sabadell oferta classes de tennis,
pàdel i esquaix per adults en
la modalitat de cursets o classes particulars i, com en el
cas de les escoles infantils, no
és necessari ser soci. Es pot
consultar la informació, horaris i preus a www.cts.cat.
L’equip femení, campió provincial de la Lliga Catalana de
pàdel
A les instal·lacions del CT
Masnou es va celebrar la fase
final del Campionat Provincial
de la Lliga Catalana de pàdel.
Després d’una excel·lent temporada, el primer equip del
C.T. Sabadell va proclamar-se
campió desprès de guanyar en
semifinals al Júnior Sport Blau
(3-0) i al TerrassaSports en la
final, també amb un clar 3-0.
Les components que van
jugar ambdues eliminatòries
van ser: Meritxell Torrecilla,
Queralt Puig, Anna Boada,
Eva Escribano, Erika Martín i
Yolanda Clemot. Altres jugadores de l’equip són: Belèn

Martínez (capitana), Rosa Sánchez, Mar Cosp, Elsa Escoda i
Rosa Bella.
Circuit
juvenil
d´estiu.
Excel.lents resultats dels
jugadors locals
En categoria benjamí, Òscar
Griñó va obtenir el subcampionat. Una gran final en la que
va caure davant el jugador del
CN Sant Cugat, Alvaro Salvatella (1/6, 6/3, 4/6). La competició és va celebrar a les
instal·lacions del CD Terrassa
Hockey.
Per altra banda, en categoria
infantil, Carlota Casasampere
es va proclamar campiona de
la competició celebrada a les
pistes del CT Barcelona-Teià.
La seva rival, del CDT Belulla,
Júlia Castellà, poc va poder fer
davant el bon joc i inspiració
de la jugadora local. El resultat
final va ser de 6/3 i 6/1.
En la mateixa categoria
infantil, Pep Bella va obtenir
el subcampionat --en una final
prou extranya quan al resultat--, davant el seu contrincant Gerard Boada (6/4, 3/6,
6/0).
Consulteu la pàgina del CTS:
www.cts.cat n

Equip de pàdel femení del CTS
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