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Tot llest pel sopar de la Diada
del Tennis d’aquest dissabte

La gran festa del tennis lleidatà ja es
per una Diada que l’any passat va superar
La festa
apunt. Aquest dissabte dia 17 de maig,
el seu rècord d’assistents amb 261,
es farà a la Llotja
el Palau de Congressos la Llotja acollirà
molts del quals van ser nenes i nenes i
una vetllada plena de trofeus, regals,
gent jove, els grans protagonistes de
i estarà plena de
sorpreses i diverses actuacions. Una
la festa. Durant el sopar es lliuraran
nit oberta a tots els amants del tennis
també els trofeus a tots els equips
trofeus, sorpreses,
on cada any si apleguen clubs, tenniscampions i finalistes del Terraferma
actuacions i
tes, entrenadors, Federació, patrocina2013, i els campions i finalistes del IV
dors i representants de les institucions.
Màsters Wala, a més a més de distinregals
Aquest any, s’ha escollit un nou escenari
cions especials.

El CN Lleida gaudeix amb els
circuits Minitennis i Juguem

El CN Lleida va acollir el passat 26 d’abril la tercera
jornada dels Circuits Minitennis i Juguem que comp-

ten amb la col·laboració de la Representació Territorial
a Lleida de la FCT.

El CN Lleida gaudeix amb el Minitennis i Juguem

La propera
cita se celebrarà
el dissabte
17 de maig al
CT Lleida
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L’INEFC agafa la raqueta

Des de l'última setmana d'abril i fins a la
primera de juny, al voltant de 40 alumnes de tercer curs de l’INEFC Lleida participen activament en les sessions de
tennis que imparteix el director tècnic de
la FCT a Lleida, Miquel Moreno. Les sessions
es
desenvolupen
a
les
instal·lacions del CT Lleida i intenten
apropar l'alumnat a la lògica tècnica i
tàctica de l'esport del tennis a partir de
sessions teòriques i pràctiques.

El lleidatà Miquel Puigdevall,
subcampió Mundial de veterans
El lleidatà Miquel Puigdevall
es va proclamar subcampió
del món de tennis per a
jugadors veterans majors
de 50 anys formant part de
l’equip espanyol en la competició disputada a Florida
(EUA).
El títol va ser per a l’equip
francès, que es va imposar
per 2-1 després de desfer
l’empat en el doble amb la
victòria d’Alain Moracchini i
Hervé Bardot davant de
Miquel Puigdevall i Juan
Antonio Rodríguez per 2-6,
7-5 i 7-5.

Pep Canyadell i
Oriol Lluís, a
semis del Català
Cadet de dobles
Pep Canyadell i Oriol Lluís, del Club Tennis Urgell
van arribar a la ronda de semifinals del
Campionat de Catalunya de categoria cadet.

El CT Lleida, protagonista
al Xè Open Prat Llongueras
El més d’abril es va tancar amb la disputa de les
finals del Xè Open Prat-Llongueras a les pistes del
Club Tennis Lleida, que han reunit a més de 250 nois
i noies durant dos meses de competició.
Els jugadors del CT Lleida van ser protagonistes de
les finals, ja que en deu de les tretze finals hi havia
la seva presència i en set d’elles el campió va ser un
tennista del club amfitrió.
A la categoria aleví femení, la guanyadora va ser
Gemma Lladanosa, que va superar Clàudia Borbón
per 7/5 i 6/4. En aleví masculí 3, el guanyador fou
Óscar Traid derrotant a Enric Sales a la final per 6/2
i 6/1. Albert Agreda va vèncer l’aleví masculí 2
guanyant a la final a Odei García per 6/1 i 6/1. Per

últim, Adolfo Suárez es va proclamar campió quedant finalista Victor Sánchez (6/2 i 6/1).
Les germanes Teixidó, Ares i Aran, van jugar la final
més igualada, la infantil, en un gran partit on va
guanyar Ares Teixidó amb un resultat final de 6/4,
4/6 i 7/6. En categoria infantil masculí 3, Marc
Galofré va guanyar a Albert Ágreda a la final per 6/2
i 6/3, i Natxo Fontova es va proclamar campió
Infantil masculí 2 al superar el seu company de club
Gonzalo Aznar per 6/2 i 6/0. Per últim, Alejandro
Serret va ser el clar dominador en categoria Infantil
masculí 1 guanyant el campionat només cedint 2
jocs en tota la competició. A la final, va guanyar a
Amadeo Català per 6/0 i 6/2.

Xè Open Prat-Llongueras

En categoria Cadet, la prova femenina va
ser per Aran Teixidó que va guanyar a la final
a Maria Teixidó per 6/4 i 6/3. Víctor Baraldes
i David Arqué van protagonitzar una altra de
les finals més disputades en categoria cadet
masculí 2 amb victòria de Baraldes per 4/6,
6/1 i 7/5. En la prova cadet masculí 1,
Alberto Colàs es va imposar a Álvaro
Barranco per 6/4 i 7/6 proclamant-se campió cadet masculí 1.
A la categoria junior masculí Pablo Irigaray
(CT Lleida) es va endur el títol superant a la
final a Antonio Bueno, de Saragossa, per un
doble 6-3.
Per últim, Laura Falceto va erigir-se com a
campiona de la prova junior femenina superant a Maria Teixidó per 6/4 i 6/3.

El tennis lleidatà va
vibrar amb al Godó

Molts dels clubs lleidatans van aprofitar la disputa del torneig Conde de Godó per fer diferents expedicions
al RCT Barcelona i poder gaudir amb tennis de primer nivell Mundial.

El tennis lleidatà va vibrar amb al Godó

El tennis lleidatà va vibrar amb al Godó

Kei Nishikori es va convertir en el nou rei del Godó després de guanyar a la final Santiago Giraldo per un
contundent 6-2, 6-2. El tenista japonès, quart cap de sèrie del torneig, va ser clarament superior en un
partit que va durar escassament una hora i tretze minuts.

El CT Lleida, a les portes
de la final de l’Estatal +45
L’equip de Veterans +45 del Club
Tennis Lleida es va quedar a les portes de passar a la final del Campionat
d'Espanya per equips Grup B al perdre
a les semifinals per un ajustat 4-3.
El botxí va ser l'equip de Gijón, RGC
Covadonga, que va jugar amb l'equip
de gala, inclòs el seu capità i número
1, Rodríguez Irigay, ex-ATP. El component de l'equip de la selecció espanyola de veterans va ser decisiu en
guanyar els seus dos partits, individual i doble. Per part del CT Lleida van
guanyar Manel Pérez, Arturo Acacio, i
el doble Puigdevall-Larrosa. L'equip
rival va guanyar els quatre partits
restants contra Nacho Fontova, Jordi
Puigdevall, Sergio Rodríguez i el doble
Fontova-Pérez.

Ubald Ratés i Jacob
Nadal, a semifinals
de dobles de l’Open
de Valencia
Ubald Ratés i Jacob Nadal van caure a les semifinals
del quadre de dobles de la XII edició de l’Open
Comunidad Valenciana celebrat a finals del mes d’abril.
Els lleidatans es van quedar a les portes de la final
després de perdre contra la parella aragonesa PinaMarcén per 6-4 i 6-3. Al quadre individual del torneig
valencià els dos tennistes van passar primera ronda
i van caure a la segona.

El CN Lleida va organitzar un
stage sobre Fortalesa Mental

Durant les vacances de Setmana
Santa, l’escola de tennis del Club
Natació Lleida va realitzar el curs
teòric-pràctic sobre Fortalesa
Mental. Tot va començar el passat
mes de març quan diversos tècnics de l’escola van assistir a una
formació específica sobre la fortalesa mental i a partir d’aquí es
va posar en pràctica un projecte
per a traspassar als alumnes els
coneixements adquirits i així poder
millorar la seva força mental. Els
alumnes benjamins, alevins, infantils, cadets i juniors van poder
gaudir i superar aquesta setmana
d’entrenaments dirigits a millorar
la seva fortalesa mental i així
adquirir cada vegada més recursos.

