
Itàlia es corona a Lleida

Itàlia va inscriure el passat 22 de setembre el seu
nom a la llarga llista de seleccions que s'han coro-
nat com a campiones d'un dels tornejos
amb més solera del tennis europeu. El
conjunt transalpí va fer valer la seva
condició de segon cap de sèrie del
torneig per imposar-se per 2-0 a la
gran final a Romania i emportar-se,
d'aquesta manera, el títol de la XLII
(42a) edició de la Copa de la Reina-
Campionat d'Europa Sub 18 de
Seleccions Nacionals Femenines cel-
brat al Club Tennis Lleida. 
En el duel pel tercer i quart lloc, la selecció
d’Hongria es va imposar a la de Suècia per 2-1 i
es va penjar la medalla de bronze. 
Itàlia va resoldre l'eliminatòria en el partit d'indivi-

duals sense haver de recórrer als dobles. Al duel de
les número dos, el que obria la jornada a la pista

central, Jasmine Paolini va derrotar per 7-5 i
6-2 Irina Maria Bara, en un encontre on

la major solidesa i potència de la italia-
na des del fons de la pista van ser
clau.
Amb 1-0 Itàlia tenia l'oportunitat de
sentenciar, i la seva número 1, Alice
Matteucci, no va defraudar. 

Des dels primers punts va demostrar
que no estava disposada a deixar esca-

par la victòria davant Ioana Loredana
Rosca, que va acusar algun problema físic a

mesura que anava avançant el partit. Al final,
domini absolut i un clar 6-2 i 6-0 va atorgar el triomf
i el títol al conjunt italià. 

Guanya la Copa 

de la Reina -

Europeu Sub 18 de

Seleccions Nacionals

Femenines celebrat 

al CT Lleida 

Núm. 73
Octubre 2013



Copa de la Reina - Europeu Sub 18 de Seleccions

Vuit seleccions i un únic objectiu. Durant tres dies les vuit seleccions més en forma d’Europa van lluitar per
la corona. Al final, la classificació la va liderar Itàlia seguida, en aquest ordre, de Romania, Hongria, Suècia,
Rússia, Croàcia, Eslovàquia i Gran Bretanya.



Copa de la Reina - Europeu Sub 18 de Seleccions

Un inoportú refredat va deixar fora de combat Ana Konjuh, la gran atracció del torneig. La croata de
15 anys i recent campiona de l’US Open Júnior i també de l’Open d’Austràlia només va podre jugar el primer dia
i ‘tocada’ per un refredat que va fer impedir que disputés les jornades de dissabte i diumenge. 

El sorteig oficial es va celebrar el dia abans
de la competició amb la presència dels vuit
capitans, el jutge àrbitre, Jordi Margó, i el
director del Torneig, Ramon Melé.



Copa de la Reina - Europeu Sub 18 de Seleccions

La tradicional des-

filada de les selec-

cions es va celebrar
un any més. Cada
equip va desfilar
sota les notes dels
seus himnes i el pre-
sident del CT Lleida
va donar la benvin-
guda als partici-
pants.



Copa de la Reina - Europeu Sub 18 de Seleccions



Copa de la Reina - Europeu Sub 18 de Seleccions

El sopar de gala es va celebrar divendres a la nit al restaurant del CT Lleida amb representants dels equips
participants, institucions, clubs de tennis de la província i Federació.



Copa de la Reina - Europeu Sub 18 de Seleccions

Lliurament de trofeus. A la final i al lliurament de
trofeus hi van assisitir el president del CT Lleida, Jorge
Culleré, el Representant Territorial a Lleida de la FCT,
Ignasi García; el president de la FCT, Joan Navarro; el
regidor d'Esports de la Paeria, Txema Alonso; el
Representant d'Esports de la SGE, Josep Solsona i el

delegat de Govern; Ramon Farré. També van presen-
ciar la final alguns presidents i dirigents de clubs que
integren la família del tennis lleidatà que va acomia-
dar aquesta competició fins al 2015, any en què tor-
narà a ser seu de la Fase Final, amb el Sícoris com a
escenari del torneig. 





Catalunya guanya el títol i la consolació a

l’Estatal amb Giribet com a protagonista

Clàudia Borbón
i Maria Teixidó

van jugar el
Masters TTK

Clàudia Borbón (CN Lleida) i Maria
Teixidó (CT Lleida) es van classifi-
car per jugar el Masters TTK
Warriors que es va celebrar el
passat mes de setembre al Club
de Tennis Equelite - Juan Carlos
Ferrero a Villena (Alacant). Cap de
les dues va aconseguir passar la
fase de grups.

La selecció catalana en
categoria femenina es
va proclamar campiona
d’Espanya Infantil per
C o m u n i t a t s
Autònomes en la 13a
edició del campionat
disputat a Villena, on
l’equip masculí, amb el
lleidatà Néstor Giribet
a les seves files, va
aconseguir el títol en el
torneig de consolació.
Giribet va ser peça clau
en els dobles.





El CT Urgell viu el Dia El CT Urgell viu el Dia 

del Soci més solidaridel Soci més solidari

El Dia del Soci 2013 del Club Tennis Urgell va comp-
tar el passat 6 d'octubre amb més d'un miler de socis
i acompanyants que van gaudir de les diferents acti-
vitats que van organitzar el club i SLAM durant tot el
matí i fins al migdia. Així mateix, es va aconseguir un
gran nombre de quilos d'aliments en el gran recapte
solidari, que va anar destinats a la Fundació Arrels
Sant Ignasi de la capital del Segrià.
La jornada va començar amb la tradicional missa de
campanya a càrrec del mossèn Sallán i va continuar
amb un multitudinari esmorzar per a tots els assis-
tents. L'esport i els jocs per a grans i petits va pren-
dre protagonisme en el gruix de la jornada amb partits
de pàdel i tennis, esport al gimnàs, activitats amb
fusta i diferents propostes dirigides als més menuts
de la casa.
Posteriorment, es va passar a l'acte institucional,
amb president del Club, Màxim Miranda, i la seva junta

directiva; el Regidor d'Esports de l'Ajuntament, Txema
Alonso; el president de la Representació Territorial de
la FCT, Ignasi Garcia; i el director de zona del Banc de
Sabadell, Albert Barata.
Un cop tots els convidats van conèixer les
instal·lacions, van poder visitar l'espai fitness, una
nova proposta per als socis del Club Tennis Urgell.
Una vegada finalitzats els parlaments institucionals,
es va retre homenatge a José Vela, Antonio Setó, José
Luis Tiffon, Daniel Miravete, Mario Blàvia, Maria Carme
Mias, Josep Maria Font, Enrique Santacana i Maria
Teresa Ricart, com a membres de l'entitat des del
1970.
També van ser presents als actes els expresidents
Joan Aurellano, Josep Àngel Comes i Marcos Forcada.
Tot seguit, abans de l'aperitiu i el dinar final, es va rea-
litzar una cadena humana per tal de portar els ali-
ments recollits fins a la furgoneta del club.



El CT Urgell viu el Dia del Soci més solidari



El CT Bellpuig viu amb èxit
el Torneig de Festa Major

El Club Tennis Bellpuig va acollir amb èxit una
nova edició del Campionat de la Festa Major.
A la categoria individual de tennis sènior, el cam-
pió va ser Eduard Sàez i la segona posició va ser
per a Joan Mateu Lozano. 
Per la seva banda, Ramon Roig va ser el primer
classificat de la categoria frontó sènior, seguit de
Pepe Capdevila.
Al grup de dobles frontó sènior, els campions van
ser Ramon Roig i Toni Esteve i la parella sotscam-
piona va ser la formada per Raül Molina i Adrià
Moncusí. A l’entrega de trofeus hi van assistir el
batlle de Bellpuig, Salvador Bonjoch, i la regidora
d’esports, Laura Teulé.





Bolsova s’emporta l’Ana
Huidobro del CT Lleida

Aliona Bolsova es va proclamar campiona del XLVII
Ana Huidobro després de superar a la final a l’egíp-
cia Mayar Sherif. La jove jugadora gironina d'origen
rus i procedent de la qualificació es va imposar a la
final en tres sets (0-6, 6-3 i 6-2) a la final celebra-
da a la central del CT Lleida i emportant-se, d’a-
questa forma, un dels tornejos amb més solera del
tennis estatal femení. 
Els nervis van jugar una mala passada a la jove
jugadora en el primer set, on la seva rival va fer
valer la seva experiència i força en els seus cops, no
donant opció a la seva rival. 
A partir de la segona mànega, i després de poder
entrar en el partit, Aliona Bolsova va aconseguir
refer-se i guanyar els dos següents sets desplegant
un joc espectacular i molt efectiu, donant rèplica a
la potència més gran de la seva rival. 
L’entrega de trofeus va estar presidida pel màxim
mandatari del CT Lleida, Jorge Culleré, i va comptar
amb la presència, entre d’altres, del president de la
FCT, Joan Navarro, i el president de la Representació
Territorial a Lleida de la FCT, Ignasi García.



L’absolut femení del CN Lleida, a

un pas de la permanència a l’Estatal

Ajustat KO
del CN Lleida
aleví al Trofeu

Generalitat

El conjunt lleidatà va perdre per
3-2 davant RC Polo de Barcelona
amb els següents jugadors:
Gerard Villanueva, Iker Íñiguez,
Marc Mateo, Aleix Gaya, Daniel
Martínez, Aleix Garrido, Toni Vera,
Clàudia Borbón, Ariadna Carreiro,
Núria Pifarré i Ariadna Garreta.

L'equip femení absolut del CN
Lleida va aconseguir el primer
pas per defensar la permanència
en la categoria B del tennis
espanyol.Les lleidatanes van
aconseguir un triomf merescut,
però ajustat, davant el Club de
Campo Villa de Madrid per 3-2
en una eliminatòria que es va
decidir als dobles. Les jugadores
convocades van ser Natàlia Bey,
Laia Charles, Thais Gabriel i
Cristina Giménez, que va actuar
com a capitana de l'equip.El
proper 24 de novembre l’equip
intentarà certificar la perma-
nència.



Borges acull la primera edició
del Torneig de ‘Mixtes Sobrats’

Les Borges Blanques van ser l’escenari de la prime-
ra edició del Torneig de Mixtes “Sobrats”, una com-
petició on els participants, 12 de categoria mascu-
lina i 12 de femenina, juguen sota el nom d’una
estrella de l’ATP o la WTA.
El torneig, celebrat sota un excel·lent ambient, va
constar d’una lligueta i, posteriorment, d’unes semi-
finals i la gran final.
A les semis, J.A. Costa i Montse Kirilenko es van
imposar a Ivan Lendl i Paquita Williams per 12-3,
mentre que Joaquim Connors i Nuria Ivanovic van
derrotar Juan Almagro i Sussuana Graf pel mateix
resultat. 
A la final del campionat Connors-Ivanovic van
imposar-se Costa-Kirilenko per 9-5.

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



Aran Teixidó
mostra un bon 

nivell al 
Masters Nike

Júnior Tour

Adrià Abella brilla

al CT Monblanc i al

Club Tennismar

El CT Urgell 

inicia el procés 

d’eleccions

Adrià Abella, del CN Lleida, està completant
una molt bona temporada mostrant un
gran nivell un cop recuperat de les lesions.
El tennista es va proclamar campió júnior
del Circuit Juvenil d’Estiu celebrat al Club
Tennismar i també va ser finalista absolut
del XXVIè Open Memorial Batlle Dionís
Mestre disputat a les instal·lacions el CT
Montblanc en perdre la final davant Albert
Freixas per un doble 6-4.

La Junta Directiva del
Club Tennis Urgell, de
conformitat amb el capí-
tol quart, articles del 27
al 43 dels vigent esta-
tuts, convoca eleccions
per al dia 10 de novem-
bre per a la renovació de
la totalitat dels seus
càrrecs (mínim 3 mem-
bres: president, tresorer i
secretari).

La lleidatana Aran Teixidó va ser una de
les vuit tennistes alevines que van par-
ticipar al Masters del prestigiós Circuit
Nike Júnior Tour que es va jugar al Club
de Campo d’Eivissa del 19 al 22 de setembre. La jugadora del CT Lleida i del Centre de Tecnificació de la FCT a
Lleida va realitzar un gran torneig. Tot i que no va poder superar la campiona del torneig Carlota Martínez en
primera ronda, va guanyar els seus dos partits del quadre de consolació quedant, finalment, en la cinquena
posició. L'entrenador Miqui Moreno, qui va acompanyar tota l'expedició Catalana (un total de set jugadors) es
va mostrar satisfet pel nivell ofert i la gran evolució de la tennista.
L'expedició catalana va aconseguir el títol de campiona infantil amb Marina Bassols, que va sorprendre impo-
sant-se a la favorita Paula Arias a la final. L'alevina Cristina Mayorova, per la seva part, va ser finalista.



http://twitter.com/walaesports

http://www.facebook.com/walaesports
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