
El sopar de la Diada del Tennis
Lleidatà, el proper 13 d’abril 

La Representació Territorial a Lleida de la FCT orga-
nitzarà el sopar de la Diada del Tennis Lleidatà el
proper dissabte 13 d’abril de 2013, a partir de les
20.30 hores, a la Fonda del Nastasi. D’aquesta
manera es recupera el format tradicional de la nos-
tra festa anual, on es lliuren els trofeus a tots els
equips campions i finalistes del Terraferma 2012, i
els campions i finalistes del III Màsters Wala en una
vetllada plena de regals, moltes sorpreses i alguna
novetat, com la de fer sopar enlloc de dinar.

Recordem que en les categories de benjamí, aleví i
infantil tots els tennistes (nenes i nenes) que van
participar al Màsters Wala del Sícoris, només pel fet
de jugar-lo, tenen un val de Wala per valor de 30
euros.
Des de la junta us animen a tots a participar activa-
ment en la festa per retre un petit homenatge a tots
els nostres clubs, equips i tennistes i, per damunt de
tot, perquè segueixi sent el punt de trobada anual de
tota la família del tennis lleidatà.
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El CT Urgell reuneix els
‘hereus’ d’Albert Costa

Rafael Izquierdo i Carlota Molina
es van proclamar campions del
XXXIV Torneig de Setmana
Santa-XIII Trofeu Albert Costa.
Les grades es van omplir per pre-
senciar les finals amb un espec-
tador de luxe, el propi Albert
Costa.
El president del CT Urgell, Màxim
Miranda; Albert Costa; el presi-
dent de la Federació Catalana de
Tennis, Joan Navarro, i el regidor
d’Esports de la Paeria, Txema
Alonso, van ser els encarregats
de donar els trofeus als guardo-
nats i dedicar unes paraules a la
grada del club. A l’entrega de tro-
feus també hi van ser presents el
president del CN Lleida, Pepito
Talavera, i Toni Planas, en repre-
sentació del club i de la
Representació a Lleida de la FCT.
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El CT Urgell reuneix els ‘hereus’ d’Albert Costa

Carlota Molina

Paula Arias

Rafael Izquierdo

Alejandro Vedri

A la pista número 1 es va viure una autèntica batalla
entre el cap de sèrie número 6, Rafael Izquierdo, i el
número 7, Alejandro Vedri. El gallec Izquierdo va ser
el primer a agafar avantatge al marcador, no obstant,
el seu rival es va recuperar fins a posar un 4-3 que
feia preveure el que passaria després.
Izquierdo, amb unes maneres dignes d’un gran ten-
nista, ja no va cedir cap més joc fins a fer-se amb el
primer set per 6-3. Vedri va aprendre la lliçó, deixant
provar al seu contrincant la seva pròpia medicina.
Així, Alejandro Vedri posava l’empat a sets en el mar-
cador (1-1).  A l’hora de la veritat, Izquierdo va apro-
fitar la seva millor forma física, posant ràpidament un

4-1 que deixava poques opcions  a un Verdi que ja
notava com despertava d’un gran somni. Amb el 6-3,
el gallec va celebrar el seu triomf.
A la pista número 2, pocs eren els que apostaven per
un triomf de la canària Carlota Molina. No pas per
qüestionar la seva qualitat, sinó perquè davant hi
tenia tota una campiona d’Europa i d’Espanya, com
és Paula Arias. La jugadora d’Àvila recordarà sempre
Lleida, ja que ha jugat tres vegades el Trofeu Albert
Costa i mai no ha aconseguit guanyar-lo, aspecte que
li recordava, personalment, el propi guanyador del
Roland Garros, que tampoc va poder guanyar mai el
títol del Torneig de Setmana Santa.



Alejandro Serret, el tennista 

lleidatà que va arribar més lluny 

Alejandro Serret va ser el tennista lleidatà
que més lluny va arribar a la competició. El
jugador del CT Lleida es va quedar a les
portes de les semifinals en perdre a quarts
de final davant el valencià Sergio Gómez.
Van guanyar el partit del seu debut Aran
Teixidó (CT Lleida) i Marc Pascual (CN
Lleida) –que van caure a la roda següent–,
Mireia Pérez (Sícoris) va passar exempta la
primera ronda i va caure a segona, mentre
que la resta van perdre en el seu debut:
Joan Dalmau (CT Urgell), Llorenç
Lladonosa (CT Balaguer) i Maria Anelo
(Mas Duran Cervera).



El CT Urgell reuneix els ‘hereus’ d’Albert Costa



El Circuit Juguem viu la seva
segona prova al CT Balaguer

El CT Balaguer va
acollir el passat 16 de
març la segona prova
del Circuit Juguem
que se celebra amb la
col·laboració de la
R e p r e s e n t a c i ó
Territorial a Lleida de
la FCT. A l’entrega de
trofeus hi va assistir
la presidenta del club,
Jacqueline Sánchez. El
proper Juguem es
realitzarà el dia 28
d’abril al CN Lleida. 



Mequinensa es bolca amb
la jornada de Minitennis

La segona prova del Circuit Minitennis celebrada i
organitzada per Mequinensa - Baix Cinca va ser tot
un èxit. Es va celebrar el passat dissabte 23 de març
amb 97 inscrits en representació, entre d’altres, de
Club Tennis Casp, Baix Cinca de Fraga, CN Lleida, CT
Urgell i Club Tennis Mequinensa. En aquesta ocasió,
es van muntar 10 pistes de minitennis (sis, al pave-
lló i quatre, en una altra pista), una d’elles dedicada
als nens de quatre anys amb un monitor especial.

Després de l’activitat es va fer un fi de festa amb
unflable gegant, es va regalar als participants una
samarreta commemorativa i es va fer un sorteig de
diferents regals i de trofeus. L’organització va agrair
la col·laboració de la Representació Territorial a
Lleida de la FCT, dels membres del Club Tennis Casp,
Chema i José Ramon, de Wala pels detalls i de l’em-
presa Arbora Ausonia de Mequinensa pel patrocini de
la jornada.



Mequinensa es bolca amb la jornada de Minitennis





Burillo i Fornell, vencedors
absoluts del Prat Llongueras

Els primers  favorits dels quadres absoluts, tant en
categoria masculina com femenina, van fer bons  els
pronòstics i van aconseguir el triomf en el IX Trofeo
Prat -Llongueras Club Tennis Lleida.
A la prova masculina, Marc Fornell va endur-se el
campionat en vèncer a la gran final Jordi Muñoz per
6-1 i 6-3. El rànquing español dels dos jugadors (28
i 33, respectivament) feia preveure una final més
disputada, però des de l'inici es va veure un joc més
agressiu del guanyador amb el qual aconseguia supe-

rar clarament Jordi Muñoz.
A la prova femenina, la jugadora saragossana i enca-
ra en categoria cadet (16 anys), Irene Burillo, va vèn-
cer Judith Vives per 6-4 i 6-2.
També es va disputar la prova per a majors de 35
anys, en la qual Ignasi Franco s'enduia el triomf en
superar Joan Roma per 7-6 i 6-4.
El campioant ha repartit 2.500 euros en premis en
metàl·lic i es consolida com un dels més importants
dels que es fan en territori lleidatà.

Si vols rebre el TOT TENNIS envia un e-mail a premsa.lleida@fctennis.cat



Burillo i Fornell, campions del Prat Llongueras



L’Open CN Lleida-Esports Pifarré
corona els primers campions

El passat diumenge 23 de març es va dur a terme a
les instal·lacions del Club Natació Lleida
l'entrega de trofeus del IX Open CN
Lleida - Open Esports Pifarré en les
categories aleví, infantil, cadet i
júnior.
A la categoria aleví, els campions
van ser Gerard Villanueva (CN
Lleida) i Beatriz Dolader (CT
Caspe), que es van desfer, respec-
tivament de Marc Anelo (Mas
Duran) i Maria Bonet (CT Balaguer).
A la categoria infantil femení, Maria
Teixidó (CT Lleida) es va imposar a la seva
germana Aran Teixidó (CT Lleida), mentre que a
l’infantil B, Èric Cervós (Fed. Andorra) va superar

Adrià Abella (CN Lleida). Per la seva banda, Natàlia
Bey (CN Lleida) es va proclamar campiona

cadet en derrotar a la final  Ares Llobera
(CT Urgell). 

Per últim, els campions júniors van
ser Òscar Manciñeiras (CT Lleida) i
Elvira López (CD Paraiso), que van
superar a les finals Adrià Abella
(CN Lleida) i Mila Milanovic (CT
Urgell), respectivament.

El proper dia 6 d'abril començaran a
disputar-se els partits de les catego-

ries benjamí, absolut i veterans +35 i
+45 d’un open en el que hi prenen part al

voltant de 400 tennistes de Lleida i província,
Osca i Saragossa.
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IX Open CN Lleida-Esports Pifarré



Borbón, Arcarons i Pascual
brillen al Català Benjamí

Els tennistes lleidatans
Clàudia Borbón, Paula
Arcarons i Gerard Pascual
van ser protagonistes per
mèrits propis del
Campionat de Catalunya
Benjamí que es va fer a
Cornellà del 23 de febrer al
7 de març. 
Borbón (CN Lleida) es va
quedar a les portes del títol
en perdre la gran final
davant la cap de sèrie
número 1, Olga Aliagas, per
6-3 i 6-4. Per la seva
banda, Paula Arcarons
(Sícoris Club) va caure a les
semifinals davant Aliagas
per 6-3 i 6-4 i també
Gerard Pascual es va que-
dar a les semifinals en no
poder superar Enric Porcar
per 6-2 i 6-1.



El Tennis i Cultura del CT Lleida
ja coneix els seus campions 

Els dies 23 i 24 de març es van jugar les finals del IX
Circuit Benjamí Tennis i Cultura del CT Lleida des-
prés d'un mes i mig de competició amb una partici-
pació de més d'una cinquantena de nois i noies.
El campió de la categoria masculina va ser Daniel
Martínez, que es va desfer amb certa claredat
d'Alejandro Barranco per 6-0 i 6-2. 
Pel que fa a la categoria femenina, les clares domi-
nadores de la competició van ser Paula Arcarons i
Clàudia Borbón, que van accedir a la final només
perdent un joc en tota la competició entre totes
dues. La final, en un gran partit per part de les dues
joves jugadores, va caure del costat d'Arcarons per
un doble 6-4.

En la prova de consolació, Mario Monclús va quedar
campió en guanyar en una final més ajustada del
que pot reflexar el resultat final de 6-3 i 6-3. El
finalista va ser Albert Mòdol, que va lluitar fins a
l'últim moment per poder arribar al super tiebreak.
Per últim, Laura Almarza va ser la campiona de con-
solació femenina després de guanyar Anna Trepat
per 6-2 i 6-1.
Els campions de les categories masculines i feme-
nines s'han classificat automàticament per disputar
el Màster del IX Circuit Benjamí Tennis i Cultura que
reunirà els vuit millors benjamins catalans. Aquest
es jugarà al Club Tennis Vilanova de l'1 al 9 de juny.



El Tennis i Cultura del CT Lleida ja té campions 



Maria Teixidó es corona
al TTK de Saragossa

La prova del Circuit TTK
Warriors Tour, celebrada a les
del Stadium Casablanca de
Saragossa va tenir també una
nodrida representació de ten-
nistes lleidatans amb bons
resultats.
Els resultats més destacats els
van aconseguir Maria Teixidó
(CT Lleida), que es va proclamar
campiona infantil; Nèstor
Giribet (CT Barcino); Paula
Arcarons (Sícoris) i Aran Teixidó
(CT Lleida), que van ser finalis-
tes en les seves respectives
categories.
Íker Íñiguez (CT Urgell) va ser
campió aleví del quadre de con-
solació i Gerard Villanueva (CN
Lleida) i Claudia Borbón, semifi-
nalistes a les seves categories.
Teixidó va poder aixecar la copa
que l'acreditava com a campio-
na en derrotar Laura Oncina. El
partit va ser irregular i va
començar amb el primer set
caient del costat de la jugadora
lleidatana per 6-2, però l'excés
de confiança li va fer perdre el
segon per 6-2. Malgrat tot,
Teixidó va ser capaç de tornar a
imposar el seu ritme i amb un
joc constant i segur va guanyar
el tercer set per 6-2.
El director tècnic provincial de
la FCT a Lleida, Miquel Moreno,
va desplaçar-se durant diverses
jornades per seguir les evolu-
cions dels jugadors lleidatans.



http://twitter.com/walaesports

http://www.facebook.com/walaesports

Wala t’ofereix
Consell professional
Tallers especialitzats
Primeres marques
Aparcament
Benefis Club Wala

Antiga N-II a 1Km de Lleida direcció Saragossa

www.wala.cat

http://twitter.com/walaesports
http://www.facebook.com/walaesports
http://www.wala.cat/mapabotigues.html
www.wala.cat
http://www.facebook.com/walaesports
http://twitter.com/walaesports
http://www.clubwala.cat

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9-dipu copia
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18-wala copia

