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Aran Teixidó es proclama
campiona de Catalunya aleví

Aran Teixidó es va proclamar campiona de
que és el seu primer títol en un Campionat de
Catalunya en categoria aleví el passat 19
Catalunya.
de maig. La tennista, de 12 anys, va
La seva excel·lent actuació li va servir per
classificar-se per al Campionat
superar a la final la gironina Maria
La jugadora
Pagés per 6-2 i 6-3, completant un
d'Espanya Aleví que es farà la primera
del CT Lleida va
excel·lent torneig en el que no va
setmana de juliol a Alacant.
cedir cap set.
Presenciant la final, celebrada a les
derrotar a la final
Aran Teixidó, del CT Lleida i membre
pistes de la FCT a Cornellà, hi va ser
la gironina Maria
present, entre d'altres, el president
del Grup de Tecnificació de la FCT a
Lleida a les ordres del director tècnic
del CT Lleida, Jorge Culleré.
Pagés
En categoria masculina el campió va ser
provincial, Miquel Moreno, es va mostrar
Eduard Coronado, del Reial Club Tennis
molt sòlida durant tota la final. No va acuBarcelona.
sar en cap moment la pressió de jugar la final del

El CN Lleida acull una gran
jornada de Minitennis i Juguem

El passat dissabte 4 de maig va tenir lloc a les
instal·lacions del C.N Lleida una de les proves puntuables per al Circuit de Minitennis i Juguem. Van
participar 80 nens i nenes de diferents clubs i edats
i tots van gaudir d’una tarda d’esport i diversió entre
ells i els monitors/es que van participar-hi.

Per recuperar forces, els nens també van poder gaudir d’un berenar de germanor acompanyats dels seus
pares.
Per finalitzar, es va realitzar un sorteig amb diversos
regals i finalment es va fer l’entrega de medalles i llaminadures per a tots els participants.

Minitennis i Juguem, al Club Natació Lleida

CIRCUIT JUGUEM
SICORIS CLUB

FESTA CLOENDA
DEL CIRCUIT
Dia:
Hora:
Organitza:
Col·labora:

8 de juny
16:30
Sicoris Club
FCT

El Minitennis i el Juguem del
CT Lleida, amb 80 participants

El dissabte 18 de maig, el Club Tennis Lleida va organitzar una doble jornada amb proves del Circuit
Minitennis i Juguem, dirigit als nois i noies de l’escola de tennis i a la resta d’escoles amb la participació
de 80 joves tennisters d’entre 5 i 10 anys.
Els participants van poder jugar contra els seus
amics, companys i adversaris a la vegada, sempre en

un clima agradable, on el més important era la diversió i passar una bona estona. Adaptant les pistes i
les pilotes a les possibilitats de cada participant.
Tot i la presència de la pluja, aquesta no va impedir
que la jornada continués amb normalitat fins al final,
on els nois i noies van rebre la seva merescuda
medalla i un berenar per recuperar energies.

Minitennis i Juguem, al Club Tennis Lleida

El Club Tennis Urgell
corona els seus campions

El club lliura
els trofeus i
obsequis als més
destacats dels
rànquigs socials
El Club Tennis Urgell es va
vestir de gala recentment per
coronar els seus campions en
els rànquings de tennis i de
pàdel 2013 i els campionats
socials de tennis 2012 i de
pàdel 2013. En total, van ser
una vuitantena de jugadors,
acompanyants i socis del club
qui es van aplegar al restaurant per posar fi a una nova
temporada carregada de molt
esport.

El Club Tennis Urgell corona els seus campions

David Falcó es proclama
campió del V Open Borges

Després de nou mesos de competició, el
passat 18 de maig es va coronar David
Falcó com a campió de la cinquena edició de
l’Open Tennis Borges. El jove jugador local
va haver de superar en un magnífic partit a
tres sets al número 2 del rànquing, Carles
Perarnau, que malgrat no trobar-se al cent
per cent físicament va donar la cara en tot
moment i va tenir la possibilitat d’endur-se
el campionat ja que es trobava en el tercer
set a dos jocs d’aconseguir-ho (empatats a
quatre).
Abans, pel matí, es va disputar la Final de
Consolació. Francesc Reig va complir amb
els pronòstics i es va imposar per 6-0, 6-1
a Josep Masbernat.
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