
Una gran Selecció

La Selecció Lleidatana de Tennis va ratificar el cap de
setmana del 21 al 23 de juny que es troba al nivell
de les millors seleccions de l'Estat espan-
yol. El combinat lleidatà de les catego-
ries aleví i infantil (masculí i femení) va
exhibir un gran tennis en el Torneig -
Intercanvi que va jugar al CT Sueca
contra la Selecció de la Comunitat
Valenciana una de les més potents
dins l'àmbit estatal i que multiplica
per deu el número de clubs lleidatans
(16-155). 
Després de dos intenses jornades de
tennis i un total de 30 partits entre indivi-
duals, dobles i dobles mixtes, les dues seleccions
van empatar a 15 punts, quedant clar, d'aquesta
forma, el bon nivell dels dos equips i la gran igualtat
que hi va haver sobre la pista

Els tennistes que van prendre part a la selecció
femenina van ser les alevines Ares i Aran Teixidó

(CT Lleida) i Maria Bonet (CT Balaguer), i les
infantils Ares Llobera (CT Urgell), Sandra

Azorín (Sícoris) i Maria Teixidó (CT
Lleida).
Per la seva banda, la selecció mascu-
lina estava integrada pels alevins
Marc Anelo (Mas Duran Cervera),
Gerard Villanueva (CN Lleida) i Esteve

Torrent (Sícoris); i els infantils Pep
Canyadell (CT Urgell), Álvaro Barranco

(CT Lleida) i Néstor Giribet (CT Barcino).
El màxim responsable esportiu de la

Selecció va ser el Director Tècnic Provincial a
Lleida de la Federació Catalana de Tennis, Miqui
Moreno, acompanyat del tècnic ajudant Angel
Gorgievski i del tècnic de la FCT, Sergi Caro.
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Els partits de dobles i dobles mixtes, la novetat. A més a més dels partits individuals, la competició va
tenir com a punt diferencial la disputa de partits de dobles masculins, femenins i mixtes.
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El bon ambient va presidir el sopar de

germanor amb pares i germans dels

tennistes celebrat a Cullera

El dissabte per la nit, entre les dues jornades de la
competició, es va fer un sopar de germanor amb els
pares i germans dels jugadors amb la presència,
també, del president de la Representació Territorial a
Lleida, Ignasi García. Els més joves van fer-se també
un foto divertida de record a la platja de Cullera.
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CLOENDA INSTITUCIONAL. Tennistes, representants de les dues federacions, tècnics, pares i acompan-
yants es van reunir en el dinar institucional. Ignasi García va felicitar els jugadors per la bona imatge donada
i pel resultat aconseguit, i va agrair als pares la seva assistència i la bona acollida rebuda per part del club i
la FVT. A més a més, va valorar de forma positiva una experiència en la que Lleida es pionera. 





Alejandro Serret, campió
de Catalunya Sots-13

Alejandro Serret (CT Lleida) ha aconseguit un nou
títol de campió del tennis català. El lleidatà es
va proclamar campió de Catalunya Sots-
13 el passat dia 30, títol individual que
suma al de Sots-11 (2011) i a l’aleví
(2012).
Al llarg de tota la setmana de com-
petició al CT Reus Monterols,
Serret va demostrar la seva supe-
rioritat. Va passar un total de cinc
rondes sense perdre cap set i amb
resultats força clars. A la ronda de
semifinals es va desfer de Jordi Busquets
(cap de sèrie número 3) per un 6-2 i 6-0.
La final l’enfrontava al jugador del RCT Barcelona,

Antonio Muñíz. El partit va començar amb certa
igualtat on tots dos jugadors tenien dificul-

tats per mantenir el seu propi servei fins
a l’empat a tres. A partir d’aquí, Serret

va mostrar la seva superioritat. Una
millora en el servei i el fet de poder
imposar la seva dreta va fer que
dominés el partit fins emportar-se
el títol per 6-4 i 6-0.
La jornada va acabar amb el lliura-

ment de premis amb la presència,
entre d’altres, del president del CT

Lleida, Jorge Culleré, del Director General
de la FCT, Antoni Cuadrada, i del president

de FCT a Tarragona, Pere Lluís Bergadà.
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Lleida imposa la seva llei
a l’Open Tous de Manresa

El tennis lleidatà va ser protagonista indis-
cutible de la 23a edició del l’Open Tous que
es va celebrar l’últim cap de setmana de
juny a les pistes del CT Manresa.
A la categoria aleví masculí el títol va ser
per a Marc Anelo (Mas Duran Cervera) en
guanyar la final per WO en una quadre on
Raúl Galiano (Sícoris) va caure a les semi-
finals davant el cap de sèrie número dos
Óscar Traviesa. En noies, el títol va ser per
Ares Teixidó que es va imposar a la final per
6-3 i 6-2.
A l’infantil masculí el campió també va ser
un altre lleidatà. Pep Canyadell (CT Urgell)
que es va desfer del segon favorit, Pol
Botifoll, per 7-5 i 6-2. En aquesta catego-
ria els altres dos semifinalistes també van
ser els lleidatans Álvaro Barranco i Albert
Sentís.
A l’infantil femení la final va tenir color llei-
datà i Ares Llobera (CT Urgell) va derrotar
Maria Teixidó (CT Lleida) per 6-1 i 6-3.
Per la seva banda, Ramon Puértolas va ser
finalista de la categoria júnior en perdre la
final per 6-3 i 6-2



El Circuit Minitennis conclou
al Mas Duran de Cervera

Les pistes del CE Mas Duran
de Cervera van ser l’escenari
el passat 15 de juny de la jor-
nada de cloenda i festa final
del Circuit Minitennis 2013
que s’ha celebrat aquest any
amb la col·laboració de la
Representació Territorial a
Lleida de la FCT. A més dels
tennistes del club amfitrió van
desplaçar-se a Cervera ten-
nistes d’Alpicat, del CT Urgell i
del CE Torà, entre d’altres. El
circuit ha reunit un gran nom-
bre de nens i nenes d’entre els
5 i 8 anys en les diferents
proves que s’han celebrat
aquest any al CT Urgell, Baix
Cinca, CN Lleida, CT Lleida i
Mas Duran.

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



El Circuit Juguem de 2013
es tanca al Sícoris Club

El Sícoris Club va acollir el cap de setmana de Sant
Joan la jornada de cloenda del Circuit Juguem de
Tennis que s’ha celebrat aquest 2013 en diferents
clubs de la província de Lleida amb la col·laboració de
la Representació Territorial a Lleida de la Federació
Catalana de Tennis. El Circuit Juguem ha reunit a cen-

tenars de nens i nenes d’entre 8 i 10 anys i els ha
permès iniciar-se en el món de la competició d’una
forma lúdica i formativa. En aquesta edició els clubs
que han acollit proves del Juguem han estat el CT
Urgell, CT Balaguer, CN Lleida, CT Lleida i per acabar el
Sícoris Club.



Èxit de les 12 Hores de 
tennis femení del CT Urgell

El CT Tàrrega, a
l’Aplec Esportiu

Tàrrega celebrà el passat 22 de juny el seu
Aplec Esportiu 2013, espai on es concentren
exhibicions de les diverses disciplines que es
practiquen a la ciutat, entre elles el tennis,
amb la participació del CT Tàrrega. La jornada
tingué lloc al Parc Esportiu del Reguer amb la
participació d’una vintena d’entitats i clubs.
Futbol, bàsquet, handbol, tennis, hoquei, pati-
natge, atletisme, arts marcials, gimnàstica,
bitlles, escacs o tir amb arc foren algunes de
les propostes matinals.

Les 12 Hores de Tennis Dobles Femení del CT Urgell va tornar a ser tot un èxit de participació. La
competició, que celebrava la seva setzena edició, va reunir 36 jugadores. Les guanyadores va ser
les parelles Santos-Alcolea, Abella-Barranco i Fàbregas-Perera, que van aconseguir 95 punts, vuit

més que les segones classificades: Abella-Pérez, Martínez-Martín i Freixes-García. A la tercera posi-
ció, amb 86 punts, van finalitzar Villar-Leiva, Palau-Bergés i Romero-Miralles.



Intercanvi entre el Mas

Duran i el Villa de Tauste

Per tercer any consecutiu el CE
Mas Duran de Cervera va realit-
zar un intercanvi amb el club
aragonès Villa de Tauste. Es
tracta d’una trobada que combi-
na el tennis i d’altres esports,
amb aspectes més lúdics i de
convivència. De fet, cada tem-
porada s’alterna l’escenari i els
pares dels tennistes amfitrions
acullen a casa seva els tennistes
visitants. 



La Festa del Tennis de Mollerussa
tanca amb èxit la primera edició

El passat 9 de juny les pistes del CT Mollerussa van
acollir amb èxit la primera edició de la Festa del
Tennis que va reunir 40 tennistes procedents, entre
d’altres llocs, de Borges, Juneda, Castelldans, Tàrrega,
Cervera i Mollerussa.
Els guanyadors de la categoria masculina van ser
Francesc Reig i Àlex Moro i els finalistes van ser
Peruchet i Mata. 
Les vencedores de la femenina van ser Salomé Puig i

Montse Vallés, i les finalistes, Núria Niubó i Núria
Gomà. Per la seva banda, els guanyadors del quadre
de consolació masculí van resultar Oriol i Josep
Masbernat, i els finalistes van ser Emili Meda i Àlex
Safont.
El torneig, que neix amb la voluntat de tenir continuï-
tat, va comptar amb la col·laboració de les empreses
BGrup, Vinacoteca, Argal, Restaurant El Club,
Restaurant Àrea de Vila-Sana i Restaurant Resquitx.



I Festa del Tennis de Mollerussa



Paula Arcarons i Maria Teixidó,

sots-campiones al TTK Tarragona

Les tennistes lleidatanes Paula
Arcarons (Sícoris Club) i Maria
Teixidó (CT Lleida) van aconseguir el
sots-campionat al Torneig TTK
Warrios que es va celebrar a les pis-
tes del CT Tarragona.
Arcarons, que partia com a cap de
sèrie número 3 a la categoria de
benjamí femení, es va desfer a pri-
mera ronda d’Àngela Pérez per 6-4 i
6-3, a quarts de final de Lee Aitana
Quintero per 6-2, 4-0 i abandona-
ment. A les semifinals va derrotar
l’actual campiona de Catalunya, Olga
Aliagas, per 4-6, 6-4 i 10-7. 
A la gran final va caure per un ajus-
tadíssim 7-6 i 7-5.
Claudia Borbón, del CN Lleida, va ser
semifinalista benjamí.
Per la seva banda, Maria Teixidó
també va completar un excel·lent
torneig i es va quedar a les portes
del títol en perdre a la final infantil
davant Clàudia Bartolomé.



Ares Teixidó, a les portes de la
gran final del Nike d’Alacant

Artur Hellín,

campió cadet

del Circuit

Juvenil a Valls

El jugador del CN Lleida Artur
Hellín es va imposar a la final
de la prova cadet masculí del
Circuit Juvenil d'Estiu del CT
Valls davant del tennista del CT
Sabadell Oriol Teruel per 6-3 i
6-2.

Ares Teixidó es va quedar a les
portes de la gran final de la prova
puntuable per al prestigiós Nike
Júnior Tour Nacional que es va
celebrar la passada setmana al
Club Atlético Montemar
d’Alacant.
Teixidó, de categoria aleví, va
perdre a les semifinals contra la
valenciana Irene Garcerán per un
doble 7-6 i va completar, d’a-
questa forma, una excel·lent set-
mana, en la qual va exhibir un
gran nivell de tennis tot i ser un
dels primers tornejos en els que
participava després d’una llarga
lesió. A la següent setmana, a
l’Open Sánchez Casal de
Barcelona, l’Ares i la resta de
l’expedició lleidatana no van
poder repetir els bons resultats.



http://twitter.com/walaesports

http://www.facebook.com/walaesports
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