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L’entitat va
recuperant el pols
de les activitats
De mica en mica es va obrint
la porta i el Club de Tennis recupera el pols de diverses activitats a l’aire lliure, com la jornada
especial Woman Day, que va
reunir una notable participació.
També va tenir lloc una trobada
de pàdel, en categories masculina i femenina (90 minuts nonstop), en la qual va destacar la
presència de la millor jugadora
del món, Marta Marrero, protagonista d’un clínic a les jugadores de l’entitat. La iniciativa
va tenir una gran acollida i els
participants van poder conèixer
alguns dels principals secrets
d’aquest esport. Cal recordar
que la jugadora canària realitza
part de la seva preparació física
a les instal·lacions del Club de
Tennis Sabadell.
També es va fer una trobada
masculina i femenina amb
places limitades a 16 parelles (2
hores non-stop) per categoria.
Ivet Sala brilla a Sevilla
Sis jugadores del Club Tennis
Sabadell van desplaçar-se a Sevilla per disputar el torneig nacional Rafa Nadal a les instal·lacions del Club Rio Grande.
Les jugadores sub-14 Berta
Ladaga i Xenia Jezequel van disputar la fase prèvia, mentre que
Vanesa Veselinova, Natalia Madrid i Ivet Sala entraven directament a la fase final sub-14, i
Anna Orlando també disputava
la fase final sub-12.
Cal destacar els quarts de final
d’Anna Orlando, en què va caure davant la quarta cap de sèrie del torneig, Paola Piñera, per
13-11 al súper tie break del tercer set arribant a disposar d’un
match ball.

Al sub-14 femení, cal destacar
l’actuació d’Ivet Sala, que va arribar a semifinals caient davant
de la cap de sèrie 3, l’andalusa
Marina Gatell per 6/3,6/3.
La Ivet, que no partia de cap
de sèrie, es va imposar a la cap
de sèrie 12, Lorena Zamfirescu, i
a la número 2, Martina Medina.
Cal destacar també les semifinals aconseguides per Ivet Sala
al torneig TTK Warriors disputat
al Real Club de Tenis Zaragoza.
Competicions
D’altra banda, ja s’han reiniciat
les competicions en l’àmbit federatiu de les especialitats de
tennis i pàdel.
Lliga Catalana. Sèniors masculí +60
CT Sabadell – 2 / CT Reus
Muntarols – 1
Lliga Catalana. Sèniors masculí +40
CT Sant Adrià – 3 / CT Sabadell B - 2
Lliga Catalana. Júnior masc.
CTN Sant Cugat – 3 / CT Sabadell – 2
XXVI Lliga femenina del Terrassa +30
CT Sabadell C – 2 / CE Les
Moreres – 1
CTN Sant Cugat C – 1 / CT Sabadell A – 2
Classes de ‘Ciutat i Escola’
Una altra activitat que torna són
les classes corresponents al programa municipal Ciutat i Escola que engloben modalitats de
tennis, pàdel i gimnàstica esportiva. També cal dir que estan disponibles els vestidors i les
dutxes per als socis i sòcies que
ho necessitin i s’incorporen nous
horaris d’activitats dirigides.

La trobada de pàdel amb la
millor jugadora del món, Marta
Marrero, Ivet Sala i Anna Orlando
a Sevilla; activitats a l’aire lliure i
el centre Servator, protagonista
del programa ‘Ciutat i Escola’

