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L’Open Slam del CT Urgell, un èxit
la quarta edició congrega més d’un centenar llarg de tennistes
La quarta edició de l’Open SLAM de tennis,
disputat a les instal·lacions del Club Tennis
Urgell va tancar amb èxit. Des del 28 de
desembre i fins al 3 de gener, més de 120
jugadors i jugadores van mostrar l’excel·lent
nivell del tennis lleidatà en un dels tornejos
esportius lleidatans de referència cada final i
principi d’any.

D’aquesta manera, els vencedors en les diferents categories van ser: Laia Larrosa (benjamí), Aleix Almerge (benjamí 2), Álex Oran,
(benjamí 1), Clàudia Puigdevall (aleví), Genís Punyet (aleví 2), Mario Monclús (aleví 1),
Marc Borrull (infantil 2), Esteve Torrent (infantil 1), Pep Canyadell (cadet 1) David Geli
(cadet 2) y Ares Llobera (junior).
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En marxa el vuitè Open Tennis Borges
La vuitena edició de l’Open Tennis Borges
Blanques ja està en marxa a la capital de les
Garrigues. Els partits van començar al passat mes de desembre i continuaran fins al
mes de maig, quan es posi punt final.
El torneig compta amb la participació de 64
jugadors de tota la comarca, així com també
del Pla d’Urgell i del Segrià. Com cada any,
els jugadors estan dividits en diferents categories mixtes segons el seu nivell, que són
Or, Plata, Bronze i Coure.
Aquest any, l’Open Borges compta amb la

novetat que, a part de les finals absolutes,
també hi haurà unes semifinals i una final
femenina.
Al desembre ja es va celebrar el sopar de
Nadal, on, entre tots els jugadors, es va escollir el logo del torneig i el disseny del trofeu, els quals es van triar entre els dibuixos
que van presentar els alumnes de l’Institut
Josep Vallverdú i de l’Escola Mare de Déu de
Monserrat de Borges. Com cada any, també
es va repartir un obsequi a tots els jugadors,
gràcies al gran nombre de patrocinadors.
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El Cn Lleida lliura els trofeus del social
El CN Lleida va celebrar el 19 de desembre el tradicional sopar de Nadal de la
secció de tennis. La vetllada va comptar
amb una bona participació de jugadors i
jugadores i de les seves famílies, que van
poder gaudir d’una nit que, com és habitual, també va servir per lliurar els trofeus
del 31è Campionat Social de Tennis 2015,
tant pel que fa a les proves juvenils com
els corresponents a les categories absolut
i veterans. Com a cloenda, es va realitzar
el sorteig de diferents regals.
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El CT Lleida va acollir el duel Espanya-Mónaco de la
Copa Davis al 1981

L’equip de Manolo Santana va guanyar per 5-0 gràcies a les victòries de Giménez, Fernando Luna, José López Maeso i Sergi Casal.

Ares Teixidó (CT Lleida), a
la trobada de la Federació
Espanyola de Tennis
La lleidatana va participar a Barcelona en una
trobada-entrenament amb part dels millors
tennistes de l’estat nascuts (nascuts anys
2001 i 2003) en el que hi va participar com
a tècnic representant de la FCT, el Director
Provincial de Lleida, Marc Ivan Rodríguez Nieto. Aran Teixidó, tot i estar convocada, no
va poder assistir a la trobada a causa d’una
lesió.

Claudia Borbón (CN Lleida), semifinalista al Vallparc

Claudia Borbón (CN Lleida), que partia com a cap de sèrie número 5, va arribar a les semifinals del
Torneig de Nadal Banc de Sabadell de Vallparc en categoria aleví. La jugadora lleidatana va perdre
davant María W. Martínez per 6-4, 0-6 i 12-10 al supertiebreak. Altres lleidatans al torneig van ser
Marc Anelo, que va perdre a segona ronda davant el finalista Pol Feixas; i Sergi Viles i Paula Arcarons, que van perdre a primera ronda.

Raúl Galiano (CT URGELL),
subcampió al CT Laietà
Raúl Galiano va aconseguir el subcampionat del
Circuit Juvenil d’Hivern del Club Tennis Laietà,
prova que s’ha disputat del 19 de desembre al
3 de gener. El jugador del Club Tennis Urgell es
va desfer en semifinals d’Alejandro Sáiz (cap de
llista número 2 del torneig) per un contundent
6-0 i 6-2, encara que en una disputada final
va caure davant Gerard Guasch, del Club Tennis
Torelló, per 6-2, 4-6 i 10-4. Óscar Traid, també
de l’entitat urgellenca de la capital del Segrià va
arribar fins a les semifinals, on va perdre oferint
una molt bona imatge davant Estanis Jiménez,
del CT Sant Andreu, 7-5 i 6-3.

Sandra Azorín (Sícoris), finalista del
TORNEIG de Nadal de Sant Sebastià
Sandra Azorín, jugadora del Sícoris, va signar una gran
actuació al Campionat de Nadal Absolut organitzat pel
Reial Club de Tennis de Sant Sebastià, que es va celebrar
la tercera setmana de desembre.
Azorín va ser finalista després de derrotar successivament
Mireia González (6-4 i 6-4) i Ruth Artaza (6-3 i 6-1). A
la final, la sicorista va oferir el seu millor joc, però no va
poder amb Aristegui Uriguen (cap de sèrie número 1 del
torneig i 125 del rànquing nacional), que es va imposar
per 6-4 i 6-2. La final, que va durar més de dos hores, va
estar marcada pel vent, que va dificultar el joc en moltes
fases.

