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EL CT LLEIDA FA HISTÒRIA

L’EQUIP FEMENÍ, SUBCAMPIÓ D’ESPANYA AL TROFEU JOAN COMPTA
L’equip infantil femení del Club Tennis
Lleida va protagonitzar un excel·lent torneig al Campionat d’Espanya per equipsTrofeu Joan Compta, en què es va proclamar subcampió, el millor resultat obtingut
mai per un equip lleidatà.
Les jugadores lleidatanes van signar una
gran setmana de competició que va cul-

minar amb la seva classificació per a la
gran final, en què es van trobar amb el
Real Club de Tennis Barcelona, que va arribar a aquest duel molt més fresc físicament degut a les dures eliminatòries que
havia tingut el CT Lleida en les jornades
anteriors. El resultat, malgrat tot, va ser
de 2-1 per a les barcelonines.

Les representants del club lleidatà van classificar-se per a la gran final després de derrotar el CT Barcino per 2-1. Aquest duel va
començar amb el triomf d’Ares Teixidó per 6-0
i 6-3 davant Aina Plana. En el segon partit,
Aran Teixidó va cedir per 4-6, 7-5 i 6-1, en un
duel força dur i en el qual els problemes físics
de la lleidatana al final del segon set van ser
decisius. Al doble, l’Aran es va poder recuperar
i, fent parella amb l’Ares, van imposar-se per
6-3, 4-6 i 10-6 en el
super-tiebreak.
Ja a la final, l’eliminatòria va arrancar amb el
partit entre Ares Teixidó
i Cristina Mayorova. Tot
i anar a remolc amb un
4-1 advers, l’Ares va
ser capaç de capgirar el
marcador amb un joc de
lluita i molt més agressiu per anotar-se el 7-5.
Una baixada d’intensitat a l’inici del segon set
va fer que Mayorova s’escapés de nou amb un
1-5. La reacció de la lleidatana va arribar, però
en aquest cas no va ser a temps d’evitar el
4-6. Al tercer set una bona arrancada, tot i
el problemes físics que arrastrava la jugadora
lleidatana, va ser suficient per anar imposant
el seu domini i fer-se amb el partit per 6-2.

LES GERMANES
ARES I ARAN
TEIXIDÓ, LIDEREN
L’EQUIP

S

Les següents jugadores en entrar a la pista van ser Aran Teixidó i Marta Custic.
Aquesta va començar el partit amb una
gran intensitat i, sense cometre errors, es
va endur el parcial per 6-1.
En el segon set, Aran va ser capaç de
canviar la tendència del partit jugant molt
mes sòlida i agressiva, fent que Custic
comencés a perdre part de la confiança del primer set fins al 3-6 favorable a
l’Aran. El tercer set va començar amb la
mateixa línia, i la lleidatana se’n va anar
fins al 2-4, però els problemes físics de-

gut a l’esforç de la setmana i a la tensió
acumulada li van passar factura i va cedir
per 6-4.
El dobles definitiu decidiria el campió
d’Espanya. En aquest, la part física de
les jugadores podia marcar la diferència,
i així va ser. Les jugadores del RCT Barcelona, més fresques, es van imposar en
el primer set amb molta mes solidesa per
6-0. Les germanes Teixidó van treure l’orgull per tal de no renunciar al triomf, però
els petits detalls van decantar un gran segon set en favor de les barcelonines.
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Campions provincials 1985
En aquesta foto de l’any 1985, es pot veure entre altres a
Albert Costa, Carlos Miranda, Iñaki Masip o Carol Somalo.

Alejandro Serret,
al Masters Nacional
TTK de l’any 2010
El jove jugador del CT Lleida
es va classificar pel torneig
jugat a Madrid amb els millors benjamins de l’estat.
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ARES I ARAN TEIXIDÓ, AL MASTERS RAFA NADAL
Les germanes Ares i Aran Teixidó, del CT
Lleida i becades al centre de tecnificació de
la FCT, on s’entrenen amb Miqui Moreno,
culminaran l’actual curs participant com a
tercera i quarta classificada respectivament
al Masters Rafa Nadal Tour by Mapfre, on
seran les úniques representants lleidatanes.
Aquest Masters el disputen els vuit jugadors/es espanyols/es (sub 12 i sub 14) amb
millors resultats a les diverses proves del
circuit, que és tot un referent al tennis ju-

venil nacional. L’Ares, que ja va aconseguir
classificar-se l’any passat, té com a millors
resultats d’enguany el triomf a la prova del
RCT Barcelona i ser finalista al CE Valldoreix.
L’Aran, actual campiona de Catalunya infantil, ha estat finalista a les proves de Madrid
i Sevilla.
Durant el Masters, que es disputarà dels 17
al 20 de setembre a Mallorca, els participants comparteixen l’estada amb el mateix
Rafa Nadal.

CLAUDIA BORBÓN,
FINALISTA A TARRAGONA I
CAMPIONA A SALOU
Claudia Borbón, jugadora del Club
Natació Lleida, va signar una bona
actuació als tornejos de Tarragona i
de Salou.
Al Circuit Juvenil de Tarragona, va
caure en la segona ronda d’infantils
i va ser finalista en alevins, categoria en què va eliminar successivament Paula Gallego, Nikol Guyenkava i Paula Arcarons, per perdre
la final davant Ainara Pozuelo per
6-1 i 6-1, un resultat clar però força
enganyós. Jan Rubio, del CT Urgell,
també va ser finalista.
Pel que al Torneig Juvenil de CT Salou, Claudia Borbón va repetir final
després d’eliminar en semifinals Verònica Ros per un doble 6-0. A la
final, la jugadora del CN Lleida va
mantenir el nivell i va guanyar Andrea Godze, de Saragossa, acabant
el torneig sense cedir ni un sol joc.

JESUS ORAN
(CT LLEIDA), CAMPIÓ
AL CT TARRAGONA
Durant l’estiu els jugadors del Club
Tennis Lleida es van desplaçar per
disputar el Circuit Juvenil del Club
Tennis Tarragona.
Destacar el resultat obtingut per Jesus Oran que va aixecar amb el títol de campió en la categoria Infantil
Masculí 2. A semifinals es va imposar a Marti Toro per 6-0 i 6-3 i a
la final va fer el mateix amb Ricard
Pardeny 6-4 i 6-4.

EL CN LLEIDA
PREPARA
EL SEU
CAMPIONAT
SOCIAL
INSCRIPCIONS
DEL 14 AL 28 DE
SETEMBRE
ES JUGA FINS AL
20 DE DESEMBRE

