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El tennis lleidatà perd Manel
Palau, un dels seus referents
El tennis lleidatà va perVa ser el
dre el paspioner del tennis
sat dia 8
de febrer
en cadira de rodes
un
dels
a les Terres de
seus grans
referents
Ponent
amb la trista
mort de Manel
Palau.
L’esportista de Tàrrega,
que va morir als 50 anys víctima d’una
malaltia, passarà a la història del nostre
esport com el gran pioner del tennis en
cadira de rodes a les Terres de Ponent,
una modalitat en la qual va aconseguir
un gran palmarès tant en l'àmbit lleidatà com català i estatal.
A més a més va ser el precursor del
Torneig Internacional Ortopèdia Rubio
del Club Tennis Urgell.

Èxit del Curs de Tècnics de
Nivell 1 fet a la Caparrella

Les instal·lacions
de la FCT a Lleida
acullen el curs amb
molt bona resposta
dels tècnics

A finals del mes de gener es
va iniciar a les instal·lacions
que té a la Caparrella la
Representació Territorial de la
Federació Catalana de Tennis,
el curs de tècnics de tennis
de nivell 1, organitzat per la
FCT i impartit per Josep
Campos, responsable del
Àrea
de
Docència
i
Investigació.
Aquest curs es va fer per
darrer cop a Lleida l’any 2007
i es va tornar a convocar
donat l’interès dels tècnics de
la província que van respondre molt bé a la convocatòria
amb un total de 19 inscrits.

Curs de Tècnics de Nivell 1, a Lleida

Aquest curs és el primer
nivell regulat per l’Escola
Catalana de l’Esport i
està homologat tant per
la ITF, com per la RFET. La
formació, de caràcter
aplicat per a l’ensenyament en l’iniciació del
tennis, té un bloc comú i
un d’específic amb sessions a pista i a aula.
El director tècnic provincial, Miqui Moreno, va
valorar molt positivament
la bona rebuda del curs.
“Com a tècnics que som
la formació es fonamental. A Lleida tenim jugadors de molt bon nivell i el
repte es aconseguir tenir
en el futur molts equips
sencers de nivell referent.
En aquest punt es fonamental seguir apostant
per la preparació i motivació de tots els tècnics
que participen i participaran en les diverses etapes
dels jugadors”.
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El CE Mas Duran Cervera viu
amb èxit el Torneig de Nadal
El Club Esportiu Mas
Duran de Cervera va
celebrar amb èxit el seu
torneig de Nadal.
La competició, que es va
acabar setmanes més
tard del previst a causa
de la pluja, va reunir al
voltant de 35 nens i
nenes.
Es va celebrar activitats
de minitennis i el torneig
va acabar amb el tradicional caga-tió i l’entrega de trofeus i sorteig de
regals on hi van assistir,
entre d’altres, el president del club, Josep
Anton Gómez Rojas i la
Directora de l’Escola,
Núria González.

CE Mas Duran Cervera

CE Mas Duran Cervera

Segueixen les Trobades de
la FCT Lleida a la Caparrella

La Representació Territorial a Lleida de la FCT va
celebrar el 18 de gener una nova jornada de les
seves trobades a la Caparrella. En aquesta ocasió
van estar dirigides a nois i noies nascuts el 2004.
L’activitat es va fer sota la coordinació del Director
Tècnic, Miqui Moreno, i l'ajudant tècnic i preparador
físic, Jaume Miró acompanyats de tècnics de club.
Els convocats van ser Ichiro Fontova (CT Lleida),
Albert Modol (CT Lleida), Marco Vicente (CT Lleida),
Lluc Rubio (CT Urgell), Jan Pérez (CT Urgell), Albert
Sàrries (CN Lleida), Odei García (Sícoris), Emili Elias
(Sícoris), Pau Roca (CT Lleida), Alejandro González
(CT Lleida), Carles Solana (CN Lleida), Marc
Freixenet (CN Lleida) i tres jugadors de la Seu
d’Urgell: Gerard Tarrés, Marc González i Roger
Estañol.
Les noies convocades van ser: Alexandra Sala (CT
Urgell), Marlen Bosch (CT Urgell), Cristina Moragas
(CT Lleida), Claudia Puigdevall (CT Lleida), Carme
Pifarré (CT Lleida), Laura Pinyol (Sícoris), Carlota
Aguilà (Sícoris) i Nuria Galofre (Mas Duran Cervera).

Segueixen les Trobades a la Caparrella

Aubets i Llobera brillen
al Circuit Absolut Femení

Magda Aubets (CT Lleida) –esquerra– i Ares Llobera (CT Urgell) –dreta– van ser les dues grans protagonistes del torneig del Circuit Absolut Femení celebrat al Centre Internacional de Cornellà aconseguint el
títol i els sots campionat, respectivament. Aubets va derrotar a la final Llobera per 7-5 i 6-1.

Entrenament Lleida-Tarragona a la Caparrella
Tres de les jugadores
becades amb entrenaments al centre de la FCT
Lleida, van compartir
entrenament amb jugadores destacades de la província de Tarragona. Aran
Teixidó, Claudia Borbón i
Paula Arcarons i van compartir la jornada a les instal·lacions de la Caparrella
amb les tarragonines Júlia
Aliseda, Leire Fernández i
Clàudia Muñoz

