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Arriba la recta final
El Camí al IV
Màsters Wala
segueix després de
l’estiu amb els dos
últims opens
puntuables

El Sícoris
acollirà l’Open
Esports Pifarré i el
CT Mollerussa,
l’Open Pla
d’Urgell

El Màsters
viurà la
quarta edició al
mes de desembre
a les pistes del
CN Lleida

El camí cap al IV Màsters
Provincial Wala, a la recta final
Us oferim les classificacions de cara al IV Màsters Wala que es farà al desembre al CN Lleida amb els vuit millors
jugadors de cada categoria. El camí cap al Màsters és a la recta final a falta de sumar l’Open Sícoris i l’Open Pla
d’Urgell.

CAL TENIR EL COMPTE
• Només els jugadors amb llicència d’un club de la província de Lleida es poden classificar per al Màster
• Els jugadors que hagin participat en alguna prova amb llicència en tràmit, no sumaran els punts
• Els jugadors que siguin WO injustificat perdran el dret de sumar els punts de la ronda on han perdut
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Wala t’ofereix

Consell professional
Tallers especialitzats
Primeres marques
Aparcament
Benefis Club Wala

Descompte indirecte
en Xecs Compra per
als Socis del Club
Fer-se soci és instantani
i gratuït

http://www.facebook.com/walaesports
http://twitter.com/walaesports

www.wala.cat
Antiga N-II a 1Km de Lleida direcció Saragossa

El CT Urgell tanca amb
èxit el Trofeu Aniversari
El Club Tennis Urgell va completar aquest estiu amb
èxit la 44a edició del Torneig Aniversari, una de les
competicions amb més solera de les Terres de
Lleida i una de les proves puntuables pel IV Màsters

El torneig va
viure la seva edició
número 44 amb
un total de 320
participants

Provincial Wala que es farà a final d’any. El torneig
va reunir 320 participants amb un total de 19 quadres que van anar des de la categoria benjamí fins a
la de veterans més 45 anys.

Es
van disputar
19 quadres des de
benjamins fins a
veterans més 45
anys

L’Aniversari és
un dels tornejos
amb més solera i
un dels puntuables
per al Màsters
Wala
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CT Lleida i CN Lleida, a l’Estatal
Infantil - Trofeu Joan Compta
El CN Lleida, amb dos
equips, i el CT Lleida, amb
un, van ser els representants
lleidatans
al
Campionat
d'Espanya
Infantil per equips - Trofeu
Joan Compta que es va
celebrar a Barcelona.
El CN Lleida masculí va
estar format per Masc
Pascual, Guillem Solans,
Marc
Abella,
Victor
Cristóbal i Marc Colomina.
Van superar a primera
ronda el Alboran de Madrid
(3-2) i van perdre a vuitens
davant el Fuengirola per
clar 4-0.
Les noies (Janet Pérez i
Laura Lucía) es van acomiadar del torneig a la primera ronda de consolació
davant el Magdalena de
Santander per 2-1.
Per la seva banda, el CT
Lleida va jugar el torneig
amb Álvaro Barranco,
Alejandro Serret, Albert
Sentis, Carlos Ruiz i Ramon
Vilaltella. Els lleidatans van
caure a la primera ronda
davant el cap de sèrie
número 6, Alcalà, per 3-1 i
després van jugar la consolació. Van superar el Tenis
Cuenca per 4-0 i van perdre per 3-1 davant el Cid
Burgos.

Yolanda Pifarré, campiona
al Circuit d’Estiu de Salou
Yolanda Pifarré (Club
Tennis Urgell) es va
proclamar campiona
Pep Canyadell,
del Circuit Juvenil
Gerard Villanueva i
del CT Salou en
categoria infanti .
Roger Lera,
La jugadora entrefinalistes del
nada per SLAM va
superar a la final la
campionat
tennista del Real
Zaragoza Marta Falceto
per 6-3, 2-6 i 7-6.
A la categoria infantil masculina, Pep Canyadell
(CT Urgell) no va poder continuar amb la seva
excel·lent ratxa de resultats i va cedir a la final de
Salou davant Pol Botifoll, del Club Tennis Manresa
per 3-6, 6-2 i 6-2.
Per la seva banda, Gerard Villanueva (CN Lleida) es
va proclamar sots-campió després de perdre a la
final davant Eduard Palacios per 6-1 i 6-3, mentre
que el també lleidatà, Roger Lera, va ser finalista
cadet en caure davant l’aragonès Pablo Irigaray.

Lleida també domina el Circuit
Juvenil del CT Tarragona

Els tennistes lleidatans van tornar a
tenir una participació destacada al
Circuit Juvenil d’Estiu que es va jugar al
CT Tarragona. Pep Canyadell i Ares
Llobera, del CT Urgell, i Aleix Gaya, del
CN Lleida, van ser alguns dels campions.
Canyadell va sumar el seu vuitè títol
però va haver de suar de valent per desfer-se a la final infantil d’Albert Sentís
(CT Lleida) per 6-1, 6-7 i 6-4. Ares
Llobera va segar les aspiracions de la
jugadora local Inés Calderón a la final
infantil femenina, derrotant-la per 6-4 i
6-1. Per la seva banda, Aleix Gaya es va
imposar en el quadre 2 de la categoria
aleví en derrotar David Vila (4-6, 6-0 i
6-3).

