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Tres ascensos lleidatans
al Català Aleví per equips
El tennis lleidatà ha sumat gràcies al CT Lleida i el CN Lleida
CT Lleida (nois)
dos nous equips als dos que
i CN Lleida (noies) ja tenia a la categoria Or –la
màxima– del Campionat de
pugen a Or, i el
Catalunya Aleví - Trofeu
Manuel Orantes, en una ediCT Urgell masculí, ció
en la qual el CT Urgell
masculí ha pujat a la categoria
a Plata
d’Argent.
A la categoria masculina el CT
Lleida, va aconseguir l’ascens a Or després de superar per
un clar 4-1 al Cercle Sabadellés en el duel pel tercer i
quart lloc. A les semifinals va caure davant el Polo. Els
components de l’equip van ser: Aleix Gaya, Gerard
Pascual, Guillermo del Rio, Alejandro Vicente, Gerard
Pérez i Albert Àgreda.
El CT Lleida acompanyarà l’any vinent a la màxima categoria el CN Lleida que va assolir la permanència acabant
en la setena posició. L’equip el formaven Dani Martínez,
Marc Mateo, Eric Labella, Enric Pedrico i Sergi Alió.
També a la categoria masculina, el CT Urgell es va convertir en equip de Plata després de sumar el títol de campió
al Campionat de Catalunya Bronze derrotant el Malgrat
amb un equip format per Raúl Galiano, Martín Slafer,
Víctor Sánchez, Marc Andueza i Francesc Giné
A la categoria femenina, el protagonista de l’ascens a Or
va ser el CN Lleida que es va quedar a les portes del títol
d’Argent. Les lleidatanes va perdre la final davant el TC
Badalona per un ajustat 3-2 i malgrat que el KO van
aconseguir el premi de l’ascens a la màxima categoria. El
CN Lleida estava format per Claudia Borbón, Ariadna
Carreiro, Ariadna Garreta, Núria Prifarré, Cristina Parejo i
Júlia Fernandez.
Per la seva banda, CT Lleida es va assegurar la permanència una temporada més a la categoria Or –que integren el
16 millors equips de Catalunya– al finalitzar en la posició
número 11. L’equip estava integrat per Nuria Pérez, Olivia
Trilla, Anna Codina, Adriana González i Clàudia Puigdevall.
D’altra banda el representat del Sícoris Club va finalitzar
en la nova posició a la categoria argent.
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Mequinensa, primera parada
del Circuit Minitennis 2014

Mequinensa va acollir el passat 22 de febrer la primera de les proves del Circuit Minitennis amb la presència d’uns 50 nens i nenes en representació de clubs
com CT Urgell, CN Lleida, CT Lleida, Baix Cinca de
Fraga i Baix Cinca de Mequinensa.

Com a complement de la jornada es va celebrar un
partidet entre Claudia Borbón i Alejandro Vicente, dos
dels nois que entrenen al Centre de Tecnificació que
té la FCT Lleida a la Caparrella. Com a fi de festa va
tenir lloc el sorteig de diversos regals.

Circuit Minitennis 2014 - Mequinensa
La propera
cita serà
el dissabte
22 de març
al CT Urgell
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El Circuit Juguem 2014
comença al CT Balaguer

Les pistes del Club Tennis Balaguer va acollir el passat
mes de febrer la primer jornada del Circuit Juguem de
Tennis 2014 que se celebra en diferents clubs de la
província amb la col·laboració de la Representació
Territorial a Lleida de la Federació Catalana de Tennis.

El Circuit Juguem reuneix a nenes i nenes d’entre 8 i
10 anys que s’inicien en el món de la competició d’una
forma lúdica i formativa. A la trobada de Balaguer hi
van ser presents el president del club, Josep Maria
Segòvia, i el director de l’Escola, James Ramírez.

Circuit Juguem 2014 - CT Balaguer
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Pablo Irigaray, campió júnior d’Aragó
El jugador de Barbastro del Club Tennis
Lleida, Pablo Irigaray, es va proclamar
campió d’Aragó júnior al torneig disputat al CT TiroPichon de Saragossa.
Irigaray compleix la segona temporada
entrenant a l’escola de competició del
CT Lleida i defensa els equips del club
en els Campionats de Catalunya.
Al campionat sortia com a cap de sèrie
número 3 i el partit més disputat va
ser a la ronda de semifinals on l’esperava Javier Sainz. Irigaray el va superar
per un ajustat 6-7, 6-3 i 7-6. La final
va tenir menys història, ja que va
superar Álvaro Anguloper un clar 6-3 i
6-1.
Aquest triomf li permetrà participar al
Campionat d’Espanya júnior, tot i que
encara és jugador de primer any.

Jornada de formació per a professors
El passat 23 de febrer es va celebrar a les instal·lacions de la
Representació Territorial a Lleida
de la FCT, una jornada de formació per a professors que prenen
part al Programa ‘I Ara Tennis’
que es fa a diferents escoles de
Lleida.
Al final de la sessió, amb la presència del Director Tècnic de la
FCT a Lleida, Miquel Moreno, es va
dur a terme l’entrega dels packs
de material amb els que es fan les
classes a les escoles i que cedeix
la Federació i es va recordar la
possibilitat que tenen les escoles
de col·laborar amb els clubs.

El 74è Circuit Provincial
segueix en marxa

Nova trobada FCT Lleida a la Caparrella
La Representació Territorial a
Lleida de la FCT va celebrar el
passat mes de febrer una trobada a les pistes cobertes de la
Caparrella. En aquesta ocasió van
estar dirigides a nois nascuts el
2003, ja que moltes de les noies
nascudes aquest any estaven
compromeses amb eliminatòries
del Catalunya. La seva trobada es
farà conjuntament amb les de
2002 més endavant.
Els jugadors convocats van ser,
Gerard
Pascual,
Alejandro
Barranco, Álejandro Vicente,
Daniel Martínez, Iván Pedrico,
Martín Slafer, Óscar Traid i Roger
Talavera a més a més de Victor
Juclà i Dídac Montanera.

El tennis lleidatà, al Nike de València
Lleida va tenir una nodrida
representació a la prova del
prestigiós Circuit Nike celebrada al mes de febrer a
València. El resultat més
destacat
va
ser
per
Alejandro Serret (CT Lleida)
que va arribar fins als vuitens de final. Ares i Aran
Teixidó i Marc Pascual (CT
Lleida els tres) i Raúl Galiano
(CT Urgell) van caure a primera ronda, mentre que
Llorens Lladonosa (CT Urgell)
i Alex Gaya (CT Lleida) ho van
fer a la prèvia.

