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L’equip infantil 
femení, campió 
de Catalunya

Èxit històric de 
l’equip infantil 
femení; Torneig 
solidari de pàdel 
Intermón-Oxfam; 
guanyadors i fina-
listes del Torneig 
de Mini-Tennis i 
l’equip de Tercera 
Categoria mascu-
lina

Les jugadores infantils del Club 
de Tennis Sabadell han fet 
història. L’equip format per Ivet 
Sala, Vanesa Veselinova, Natàlia 
Madrid, Berta Ladaga, Xenia 
Jezequel, Anna Orlando, Júlia 
Codina, Mireia Clemot, Andrea 
Frunze, Martina Cristóbal i 
Carlota Ordeig, capitanejades 
per Eva Escribano, sortint de 
caps de sèrie num 3 i disputant 
quatre eliminatòries, es van 
adjudicar el Campionat per 
primera vegada. 
Van guanyar a l’Acadèmia 
Sánchez Casal per 4 a 0. Davant 
el CE Laietà aconseguiren la 
victòria per 3-1. En semifinals 
van jugar contra el Real Club 
Tenis Barcelona 1899  i es van 
imposar per 4-0. L’última ronda 
va ser el diumenge, la gran final 
contra el Real Club de Polo a les 
instal·lacions del carrer Prat de la 
Riba. El CTS Sabadell es va im-
posar per un merescut 3 -1. Una 
eliminatòria molt disputada 
amb resultat extraordinari per a 
les locals.

Festa fi de curs de l’Escola
Dissabte passat va tenir lloc la 
Festa de Fi de Curs de l’Escola 
de Tennis 2020-2021, amb un 
format totalment diferent que 
va tenir una molt bona acollida 
per part dels participants. El tor-
neig de tennis es simultaniejava 
amb altres jocs i una gimcana. 
Es van complir amb els proto-
cols Covid 19 que encara s’han 
de tenir en compte.
L’acte de repartiment de me-
dalles i trofeus per a tots els 
guanyadors i participants, així 
com un sorteig de regals pels 
alumnes de l’Escola, va tancar la 
festa amb un esmorzar conjunt 

amb tots els participants.

Torneig pàdel solidari
La setmana passada es va 
celebrar una nova edició del 
torneig de pàdel solidari Inter-
món-Oxfam amb un gran èxit 
de participació.
Els ingressos de les inscripcions 
van ser cedits íntegrament 
a l’ONG. A la finalització del 
torneig es va fer un sorteig amb 
material i obsequis cedits per les 
empreses col·laboradores.
El primer cap de setmana de 
juliol es realitzarà un torneig so-
lidari de tennis a favor de Viu-la, 
entitat que treballa per millorar 
la vida dels nens i nenes amb 
diversitat funcional.

Competicions diverses
Tennis Campionat Catalunya 
Infantil femení 
RCT Barcelona – 0 / CTS – 4
CTS – 3 / RC Polo – 1
3ª Categoria masculí 
CTS – 4 / CE La Genera – 3
Lliga Catalana
Aleví masculí 
CTS – 2 / CT Barcino A – 3 
Sènior +40 Masculí A 
CTS A – 3 / CT Castellbisbal – 2 
Sènior +40 Masculí B 
CTS B - 2 / C Egara – 3 
Infantil femení 
CTS – 4 / Andrés Gimeno A – 0 
Júnior masculí 
CTS – 3 / RCT Barcelona – 2 
Infantil masculí 
CTS – 1 / CT Terrassa – 4
Pàdel
Lliga Catalana 
Veterans masculí 
CTS  B – 2 / CTN St Cugat C – 1 
CTS A – 0 / Terrassa Sp. A – 3
Veteranes femení
Natació Terrassa A – 0 /CTS – 3


