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Més demanda 
d’activitats a 

l’aire lliure

El nou espai a l’aire lliure disposa de més de 1000 metres quadrats en diferents àrees; Natàlia 
Madrid, fent parella amb Lluís López, es va proclamar campiona de Catalunya infantil de do-
bles mixta; equips júniors masculí i femení; aleví masculí i infantil Lliga Barcelonès

El Club de Tennis Sabadell va 
inaugurar dissabte passat el nou 
espai d’activitats dirigides i fit-
ness a l’aire lliure amb l’organit-
zació de diferents masters class 
i la programació d’activitats 
especials.

Aquest espai disposa de 
més de 1000 metres quadrats 
repartits en diverses àrees 
diferenciades amb paviments 
adaptats segons cada activitat 
per oferir la màxima qualitat i 
una adequada absorció dels 
impactes. Una nova millora de 
les instal·lacions que respon 
a l’augment de la preferència 
de fer esport a l’aire lliure i dels 
avantatges que comporta.

Cal recordar que el Club 
també disposa de cinc àmplies 
sales interiors que li permetran 
escollir l’espai més adequat, 
interior o exterior, per adaptar-se 
en cada moment a la climatolo-
gia i a les necessitats i preferèn-
cies dels seus socis.
 
Èxit de Natàlia Madrid
La jugadora del Club de Tennis 
Sabadell Natàlia Madrid, fent 
parella amb el jugador del 
C.T. Barcino Lluís López, es va 
proclamar brillant campiona de 
Catalunya de la categoria infantil 
en la modalitat de dobles mixta, 
Trofeu Manuel Alonso, un dels 
més prestigiosos del circuit 
català.

Madrid-López partien com 
a cap de sèrie número 2 del 
quadre. En vuitens de final van 
superar el tàndem Anastasia 
Ardavicher/Renato Kurmanaev 
per 7-6 (5) i 6-3. Els rivals a 
quarts van incórrer en incom-
pareixença i a semifinals van 
protagonitzar un duel gairebé 

fratricida contra la parella Ivet 
Sala i Guillem Reyes, del Club 
de Tennis Sabadell. Després de 
dominar el primer set (6-1), les 
coses es van igualar al segon 
(4-6) i tot es va decidir en un 
llarguíssim tie-break en el tercer 
set (13-11). 

A la final es van trobar la 
parella favorita, Arnau Martínez 
i Arantxa Rodrigo, del RCT Bar-
celona, i després d’un altre partit 
molt disputat, Natàlia Madrid i 
Lluís López van aixecar el trofeu 
de campions amb uns guaris-
mes de 6-1, 6-7 (5) i 10-5.
 
Competicions diverses
Tennis
Lliga Catalana
Absolut masculí
CT Cerdanyola – 1 / CTS – 4
Júnior masculí
CTS – 0 / CT Cabrils – 5
+40 masculí 
CT Sabadell A – 4 / Corbera – 1 
CT Cubelles – 3 / CTS B – 2
+50 masculí
CT Vilanova B – 2 / CTS B - 3
Aleví masculí 
CTS– 4 / CT La S- Salut A – 1 
Júnior femení 
CT Sabadell – 2 / C.Egara – 2  
+60 masculí 
St. Andreu Barca – 1 / CTS – 2

XXV Lliga femenina del Terrassa 
+30 . Grup 3 
CT Sabadell B – 1 / Cercle Saba-
dellès 1856 B – CTS A – 3
Lliga del Barcelonès 
Juvenil
CTS – 4 / RST Pompeia – 1 
Juvenil femení 
CTS – 2 / RST Pompeia – 2 
Infantil masculí 
Club Tennis Sabadell – 5 / RST 
Pompeia – 0

 


