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Tennis de luxe a Lleida
El Master Nacional MAPFRE-Campionat d’Espanya
Absolut de tennis tindrà
un cartell ple d’estrelles.
Algunes de les millors
raquetes del món es reuniran al pavelló Barris Nord
de Lleida del 19 al 22 de
desembre per tal de lluitar
pel títol d’un torneig que
servirà per tancar l’any
2013 i que serà també el
punt de partida de la temporada 2014,.
Al quadre masculí jugaran
Nico Almagro (número 13
del món), Tommy Robredo
(18), que torna a jugar a
Lleida després d’una lesió,
Feliciano López (28) i
Fernando Verdasco (30).
Juntament amb ells Marcel
Granollers (38è del món),
Pablo
Andújar (48è),
Albert Montañés (63è) i el
classificat de la primera
fase.
La competició femenina
tindrà com a referent
Carla Suárez, número 17
de la WTA i una de les
jugadores de major impacte aquest 2013. La canària
parteix com a favorita
davant tennistes de la
talla de Maria Teresa Torró
(64), Lourdes Domínguez
(69), Sílvia Soler (82),
Anabel Medina (100), Lara
Arruabarrena
(102),
Estrella Cabeza (115) i la
vencedora de la primera
fase.

Abonaments a preus especials
als clubs fins al dilluns dia 9
Els passis

Els preus van
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vespre

CT Urgell

Àngel Ros, Ignasi García, Albert
Costa i Txema Alonso van visitar el
pavelló Barris Nord

Cal recordar que segueix en marxa la fase de reserva d’abonaments a preus especials que finalitzarà el
9 de desembre, dia a partir del qual està previst que
la RFET posi a la venda la resta d'abonaments i
també les entrades d’un sol dia de competició,
corresponents a dijous dia 19 (amb quatre quarts de
final), divendres dia 20 (els altres quatre quarts de
final), dissabte dia 21 (les quatre semifinals) i el diumenge dia 22 (les dues finals).
La comanda dels abonaments s’ha de fer aquests
dies a través dels clubs de tennis lleidatans. Hi ha

dos tipus de seients a la venda (fons i laterals) i cap
de les entrades serà numerada.
Els preus especials d’abonament per als quatre dies,
en aquesta primera fase, seran de 20 euros els laterals i 30 euros el fons per als nois i noies d'entre 4 i
14 anys; i de 30 euros laterals i 40 fons per a la resta
(adults a partir de 15 anys).
Els abonaments no seran nominals i, per tant, els
podran fer servir persones diferents en dies diferents. El gruix de partits es jugaran en horari de
tarda-nit a partir de les 14.00 hores.

El IV Màsters Provincial
Wala comença el dia 14
El torneig viurà
la seva quarta
edició els dies 14,
15, 27, 28 i 29 de
desembre al
CN Lleida

El campionat
coronarà els
millors tennistes
de 2013 en totes
les categories

Ja es coneixen
els classificats
en totes les
categories per a
un Màsters de
referència

Els classificats i classificades pel Màsters
• Aquests són els jugadors i jugadores
classificats que han de confirmar la
seva participació abans de dilluns dia 9
a les 14.00 hores. En el cas que algun
reserva entri, se li notificarà al seu club.
-------------• El club que figura al rànquing correspon a la llicència en vigor, tot i que
pugui haver casos de jugadors que
hagin canviat de club recentment.
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El IV Open Sícoris - Esports
Pifarré ja té campions

El passat mes de novembre es van coronar els
guanyadors del 4rt Open Sicoris Club - Esports
Pifarré. Més de 180 inscrits de la província de
Lleida i Aragó van ser els que van prendre part del
torneig en els 11 quadres de competicióA continuació detallem els guanyadors i finalistes:
Campiona BF: Ariadna Garreta
Sots-campiona BF: Cristina Parejo
Campió BM1: Gerard Pascual
Sots-campió BM1: Daniel Martínez
Campió BM2: Ivan Pedrico
Sots-campió BM2: Albert Pedrico
Campiona AF: Aran Teixidó
Sots-campiona AF: Beatriz Dolader
Campió AM1: Marc Anelo

Sots-campió AM1: Gerard Villanueva
Campió AM2: Alejandro Vicente
Sots-campió AM2: Ricard Criado
Campiona IF: Maria Teixidó
Sots-campiona IF: Sandra Azorín
Campió IM1: Álvaro Barranco
Sots-campió IM1: Albert Sentís
Campió IM2: Alex Alfageme
Sots-campió IM2: Jaume Batlle
Campiona CF: Maria Teixidó
Sots-campiona CF: Lorena Rouillón
Campió CM: Pablo Irigaray
Sots-campió CM: Álvaro Barranco
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Èxit lleidatà a Monzón
Els tennistes lleidatans van triunfar al
primer
Abierto
Tecnifibre
CT
Monzón.
Néstor
Giribet va ser finalista
cadet,
Ares
Llobera es va proclamar campiona cadet,
Aran Teixido va ser
finalista infantil,
Llorenç Lladonossa
campió infantil i
Gerard Villanueva va
guanyar en alevins.

Les noies del Centre de Tecnificació,
amb Carla Suárez i Garbiñe Muguruza
Les dues millors raquetes
de l’Estat, Carla Suárez i
Garbiñe Muguruza, van participar en la Jornada Elitia –
FCT per potenciar i promocionar el tennis femení.
Suárez i Muguruza van ser
la gran motivació per a les
més de 40 joves tennistes
entre elles les quatre noies
del Centre de Tecnificació
de la FCT a Lleida, Aran i
Ares Teixidó, Paula Arcarons
i Claudia Borbón, acompanyades del Director Tècnic
Provincial, Miqui Moreno.
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Recordem els clubs més destacats
de la passada edició i que seran
premiats a la Diada

Terraferma 2013 - Els campions

