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El V Màsters Wala cita
els millors de 2014

Tot està llest per la disputa del V
Màsters Wala - 74è Campionat
Provincial de tennis que durant els
dos pròxims caps de setmana
coronarà els ‘mestres’ del tennis
lleidatà en les quinze categories
que l’integren amb un total de 120
tennistes de categoria masculina i
femenina. La competició se cele-
bra aquest any a les pistes del CT
Urgell en horari de matí i tarda
durant sis dies i amb entrada gra-
tuïta en totes les jornades.  
El cap setmana vinent (12, 13, 14
de desembre) es jugaran les pri-
meres rondes dels quadres i
també les lliguetes ‘round robin’,
mentre que pel del 19, 20 i 21 de
desembre se celebraran les últi-
mes rondes i les semifinals (dis-
sabte 20) i totes les finals (diu-
menge 21)
En aquesta cinquena edició del
Màsters Provincial Wala es man-
tenen categories des de benjamí
fins a absolut –tant masculí com
femení–, la prova de cadira de
rodes, sota el nom de Gran Premi
Ortopèdia Rubio, i les dues cate-
gories de veterans (+35 i +45).

El CT Urgell 
acull durant dos
caps de setmana
el torneig final del

74è Provincial



Cloenda del 5è Open Sícoris
Club - Esports Pifarré

L’Open Sicoris Club -
Esports Pifarré va finalitzar
amb èxit la seva cinquena
edició amb la tradicional ceri-
mònia de lliurament de tro-
feus. El torneig ha vist desfi-
lar per les seves instal·lacions
a més de 150 tennistes tant
de terres lleidatanes com
d’Aragó o Tarragona. Aquesta
edició ha comptat amb 10
quadres repartits en: 2 ben-
jamins (masculí i femení), 3
alevins (1 femení i 2 mascu-
lins), 3 infantils (1 femení i 2
masculins) i 2 cadets (femení
i masculí).

QUADRE D’HONOR 2014
Benjamí femení: Clàudia Puigdevall a Adriana Cortés per 62 75

Benjamí masculí: Ignasi López a Odei García per 60 63

Aleví femení: Paula Arcarons a Nuria Pérez per 61 62

Aleví masculí 1: Aleix Gaya a Alejandro Barranco per 64 62

Aleví masculí 2: Gerard Larrosa a Albert Modol per 61 63

Infantil femení: Mireia Pérez a Maria Anelo per 62 63

Infantil masculí 1: Natxo Fontova a Marc Anelo per 62 64

Infantil masculí 2: Aleix Gaya a David Geli per 61 46 63

Cadet femení: Maria Teixidó a Ares Teixidó per 63 36 76

Cadet masculí: Nestor Giribet a Albert Sentís per 62 63



Cloenda del 5è Open Sícoris-Esports Pifarré



Cloenda del 5è Open Sícoris-Esports Pifarré



El cadet del CT Urgell puja
a Or i el CT Lleida es manté 

Els tennistes 
del CT Urgell van
jugar la promoció
amb el CN Lleida,
que va baixar a

Argent

En noies, el 
CT Lleida seguirà a
Or, el CN Lleida

descendeix a Argent,
i el Sícoris s’hi

manté

CT Urgell

CT Lleida CN Lleida





Festa de tancament de la 
V Lliga del CT Tàrrega 

El Club Tennis Tàrrega va celebrar el passat mes
d’octubre el lliurament de trofeus als nens i nenes
de l’Escola i als tennistes sèniors correspo-
nents a la cinquena edició de la Lliga de
Primavera - Tàrrega 2014.
L’acte va estar presidit pel president
del club, Joan Castro i es va iniciar
amb un dinar a base d’una espec-
tacular paella, i tot seguit, es va
procedir a un joc de bingo amb un
gran nombre de regals per a petits
i grans i, finalment, es va fer el lliu-
rament.
Una quarantena de persones van
assistir al dinar, on hi havia els alumnes
infantils que formen part de l’Escola de Tennis,
i els sèniors que també van jugar els partits per dis-
putar-se els primers llocs de la lliga celebrada

durant els mesos de primavera i estiu d’enguany.
També hi van estar presents els entrenadors

Antonio Pifarré i Robert.
Es van celebrar dues proves: l’oberta,

amb tennistes de les comarques veï-
nes que va tenir molts inscrits i va
permetre fer tres categories, i la
de l’Escola. 
A la categoria Or el campió va ser
Ramón Rius, de les Borges
Blanques, i el finalista va ser Joan
Mateu. Al grup de Plata la guanya-

dora va ser Montse Vallès i segon va
acabar Pere Guàrdia, d'Artesa, mentre

que Jordi Vilanova va ser el campió del
grup de Bronze seguit de Núria Bosch. Pel que

fa al grup de l’Escola, el vencedor va ser Ferran
Armengol i el segon classificat Joel Barrera.

Joan Castro 
va presidir el 
lliurament de 

trofeus dels grups
sènior i de 

l’Escola



Festa de cloenda de la V Lliga del CT Tàrrega 

Ramon Rius, 
Montse Vallès, 
Jordi Vilanova i

Ferran Armengol,
els vencedors





El CN Lleida gaudeix amb
la Copa de Dobles - Nonstop

El passat 22 de novembre, les pistes del CN Lleida
van acollir una espectacular Copa de Dobles
Nonstop, torneig on van participar gairebé 40 per-
sones, socis del club i jugadors de l’escola, formant
a prop de 20 parelles. 
Durant quatre hores va regnar un molt bon ambient
i molta esportivitat per part de tots els participants. 

Finalment, els jugadors Aureli Cortada i Artur Hellin
es van emportar la victòria a la categoria 1, i Marc
Mateo i Miguel Mateo van aconseguir el triomf a la
categoria 2. 
Al final del torneig es van repartir obsequis per a
tots els jugadors i es van sortejar diversos produc-
tes entre els participants.  



El CT Lleida, campió d’Espanya
absolut per equips categoria C

L’equip absolut del Club Tennis
Lleida ha completat una
excel·lent temporada procla-
mant-se campió d’Espanya de
categoria C. Tot un èxit. Després
de dos mesos d’intensa compe-
tició arribava el moment decisiu
amb la final que es jugava a
Santa Cruz de Tenerife enfront
del potent equip del Real Club
Nautico Tenerife.
Va ser un cap de setmana com-
plicat ja que el temporal de pluja
que va afectar les Canàries dei-
xava el nord de l’illa sense pos-
sibilitats de disputar l’eliminatò-
ria. Els equips es van haver de
desplaçar 100 quilòmetres per
jugar a les pistes d’un ressort
hoteler al sud de l’illa.
Amb fort vent i la pressió dels
horaris, l’eliminatòria comença-
va tard i l’equip tenia el vol el
diumenge al vespre. Malgrat
tot, aquests factors no van ser
un impediment perquè el CT
Lleida superés el Nautico per un
ajustat 4-3, decidint-se al
supertiebreak decisiu de l’últim
doble. La parella Hugo Palomar i
Xesc Muñoz van saber aguantar
la pressió local i van guanyar el
super tiebreak per 11-13.
Es va arribar als dobles amb un
parcial de 3-2 per l’equip local,
victòries d’Albert Larrégola i d’Hugo Palomar. Això obligava a guanyar els dos dobles. Al primer, la parella
Pablo Irigaray i Albert Larrégola van empatar l’eliminatòria a 3, ja que van guanyar el seu doble per un clar
61 63. Tot quedava doncs en mans de l’últim doble i després de tres match ball s’aconseguia el títol.
L’any vinent l’equip competirà a la categoria B ( formada per 16 equips), prèvia a la màxima categoria estatal
que només la formen els vuit millors equips espanyols absoluts.





El II Torneig Sobrats omple
Borges de tennis i bon humor

Després del gran èxit de la primera
edició, aquest any s’ha tornat a
celebrar el Torneig Sobrats a les
Borges Blanques, una competició
de dobles mixtes marcada per l’es-
portivitat i el bon ambient. Es van
celebrar partits de 30 minuts en
diferents lliguetes on a cada partit
es feia canvi de parelles fins a arri-
bar als quarts de final on les pare-
lles ja quedaven fixes. En aquesta
edició la parella triomfadora va ser
la formada per Kuznesova i Edberg,
que es van imposar a la final a la
integrada per Del Potro i Graff per
un 6-2.



Èxit del II Torneig Sobrats a les Borges



El CT Urgell renova part de
les pistes de terra batuda

El CN Lleida acull
un taller sobre

nutrició i esport

El CT Urgell ha renovat tres de les pistes de terra batuda que té en un procés que seguirà durant 2015.
“Vam veure la necessitat d’invertir en aquesta renovació perquè, encara que les pistes es trobaven en con-
dicions òptimes per a la pràctica d’aquest esport, sempre ens agrada i hem de donar els millors equipa-
ments a la nostra massa social. S’ha buscat la fórmula més econòmica, però mai deixant de banda la qua-
litat del producte”, explica el president del club Ramon Mestres.

El CN Lleida va acollir un taller impartit per la Fundación
Mapfre (Vivir en salud) sobre hàbits alimentaris, adreçat a
sensibilitzar als alumnes  sobre la importància de portar una
vida saludable, i mostrar-los senzilles pautes per fer una ali-
mentació sana i practicar l’activitat física diària indispensable.



El CT Lleida s’estrena a 
l’Estatal de Veterans +50

Mini tennis social al
Club Tennis Lleida

Com a complement dels entrena-
ments del grup base de l’escola el
CT Lleida una jornada de mini tennis
social amb 14 nens i nenes.
L’objectiu principal és que aquests
alumnes es comencin a familiarit-
zar amb l’esport que practiquen
d’una forma més real.  

El Club Tennis Lleida va presentar per primera vegada un equip al Campionat d’Espanya per a Veterans de més
de 50 anys. El conjunt lleidatà va perdre davant el  Club Internacional de Tenis de Majadahonda de Madrid per
4-1 en un duel on els madrilenys van imposar la seva major experiència en competicions d’aquest nivell. El CT
Lleida estava integrat per Arturo Acacio, José Hidalgo, Jesús Oran, Joaquin Puyuelo i Alberto Fontova que va
ser el que va sumar el punt.
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