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Alejandro Serret, campió de
Catalunya per quarta vegada

Per quart any consecutiu, l’Alejandro Serret (Club
club a la final celebrada a Cornellà.
Tennis Lleida) va aconseguir el títol de campió
La final no va tenir molta història (6-0 i 6de Catalunya de la seva edat. Aquest
0). Serret va mostrar la seva superioriEl jugador
2014 es va proclamar campió de
tat i el seu saber estar en aquestes
Catalunya Infantil individual i, també
del CT Lleida derrota situacions. Després de tres jocs inide dobles, formant parella amb Marc
cials més igualats, Serret va jugar a
a la final infantil el seu un nivell altíssim, imposant el seu
Pascual (CT Lleida), al que va derrotar
a la final individual.
company de club, Marc alt ritme de pilota i trobant els
Serret, cap de sèrie número 1, va
espais on el seu rival no estava
Pascual, amb qui
demostrar que és el millor tennista
còmode.
català de la seva edat, mentre que
A l’entrega de trofeus, els jugadors
guanya el doble
Pascual, que no partia com a cap de
van estar acompanyats per les seves
sèrie, va fer un excel·lent torneig però va
respectives famílies, el president del CT
pagar la falta d’experiència en aquest tipus de
Lleida, Jorge Culleré; el Director Esportiu del
partits i va perdre la final davant el seu company de club, Ramón Melé, i l’entrenador Javier Luengo.

El X Open Esports Pifarré del
CN Lleida corona els campions

El passat 1 de maig les
pistes del CN Lleida van
acollir les últimes finals
del X Open Esports
Pifarré. Després de setmanes de competició en
totes les categories i
partits de nivell, les
finals i el lliurament dels
trofeus als campions i
finalistes van tancar oficialment una de les proves inclosa dins del
Circuit Provincial i que
puntua pel Màsters
Wala.
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El xilè Podlipnik, campió del
XXIX Futures del CT Lleida
Hans Podlipnik, cap de sèrie número
1, es va endur el títol a la XXIX edició
del Trofeu Futures celebrat el passat
més de maig al CT Lleida. El xilè va
superar a la final a Juan Samuel
Arauzo Martínez (8) per 7-6 i 6-2.
Va ser una final intensa, de tres
hores de durada, on la lluita del jugador aragonès no va obtenir el premi
de la victòria en el primer set. En el
segon, la major experiència i fortalesa física i mental del màxim favorit
va ser determinant.
D’altra banda, els campions de
dobles van ser Jordi Muñoz i Mark
Vervoot que van superar la parella
formada per Martos-Toledo per un
ajustat 6-3, 1-6 i 6-10. També destacar la participació al torneig del
jugador del CT Lleida, Pablo Irigaray.
El jove tennista va caure a les primeres de canvi davant, precisament,
del finalista Arauzo Martínez per 62 i 6-0.

El CT Lleida acull amb èxit el XXIX Futures

El CN Lleida acull dos escoles
al programa “I ara... tennis”

En el marc de la campanya
de tennis a les escoles de la
FCT “I ara...tennis”, els clubs
de la província poden
col·laborar cada any directament obrint les portes de
les seves instal·lacions i
informant dels serveis que
ofereixen. El Club Natació
Lleida, un dels que participa
en la iniciativa, va organitzar
jornades per a les escoles
Sol Ixent i Riu Segre.
L’objectiu és promoure la
pràctica de l’esport del tennis a l’etapa escolar i donar a
conèixer els espais a on els
nens i nenes puguin donar
continuïtat dita practica, els
clubs.

El Col·legi El Carme gaudeix
del tennis al Sícoris Club
Alumnes de sisè del Col·legi
El Carme de Lleida van
entrenar durant dos dies a
les pistes del Sícoris Club,
club amb què han col·laborat,
posant en pràctica tot l’après durant el curs. Els responsables de l’Escola de tennis van ser els encarregats
d’impartir les classes als nois
els dies 27 i 28 de juliol. El
Carme, de la mà del Sícoris
Club, ha estat un dels centres participants en el programa “I ara...tennis” que
compta amb la col·laboració
de la FCT Lleida.

El Minitennis i el Juguem
passen amb èxit pel CT Lleida

El 17 de maig el CT Lleida va organitzar la jornada de
Minitennis i Juguem, dirigit als nois de l’escola de tennis i a la resta d’escoles amb la participació de més
de 80 nois i noies entre 5 i 10 anys. Els nois i noies
van poder jugar contra els seus amics, companys i
adversaris a la vegada, sempre en un clima agradable
on el més important era la diversió i passar una bona
estona. Adaptant les pistes i les pilotes a les possibilitats de cada participant. L’objectiu principal d’aquestes trobades, totalment lúdiques, és comple-

mentar la formació d’aquests futurs tennistes que
estan fent durant la setmana en els diferents clubs
de la província. La jornada va començar amb mini
partits amb pista gran pel que fa als nois i noies que
feien el Juguem i amb pistes molt més reduïdes pels
participants del Minitennis. Després de més de dues
hores de joc, es va dur a terme el lliurament de premis on cada noi va rebre la seva merescuda medalla
i un bon berenar. Cada participant també va rebre
una samarreta pel sol fet de gaudir de la trobada.

Els més petits, protagonistes
del Minitennis al CT Urgell

El CT Urgell va celebrar el diumenge 4 de maig la Trobada del Circuit Minitennis, una activitat promoguda
per la Representació Territorial de la Federació Catalana de Tennis a Lleida. Van ser més de mig centenar
els joves de 4 a 8 anys els que van gaudir durant tres hores d’activitats d’iniciació al món de la raqueta.
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El CT Bellpuig tanca amb
èxit el seu Torneig Social
El passat 10 de maig
les pistes del Club
Tennis Bellpuig van
acollir les finals i l’entrega de trofeus del III
Torneig Social Club
Tennis Bellpuig.
Al grup A la victòria
va ser per Joan Mateu
que va superar Ramon
Guim per 6-3 i 6-4.
Per la seva banda,
Montse Vallés es va
endur el triomf al grup
B després de desferse de Jordi Carnicer
per 6-3 i 6-1.

Intercanvi entre el Sícoris i
el Tennispark de Tarragona

L’últim cap de setmana de maig, les instal·lacions del
Sícoris Club van acollir el segon Interclubs amb el
Tennispark de Tarragona amb un èxit total de participació i ambient. Més de 35 partits de tennis i 15 de
pàdel es van disputar el matí de diumenge on va reg-

nar el bon humor, l'esportivitat i la competició sana.
El club tarragoní, representat pel seu gerent i director
d'escola de tennis, el lleidatà Xavier Pueyo, va participar aquest cop amb 55 socis per passar un dia divertit.

Les XII Hores de Dobles del
Club Tennis Urgell van a més

El Club Tennis Urgell va celebrar una de les seves competicions socials amb més història, les Dotze Hores
de Tennis Dobles. Enguany es va arribar ja a la 34a edició d’aquest torneig que organitza la Penya Mèdiums.
Van ser 12 parelles les que no es van perdre una tarda de bon tennis, que va finalitzar amb l’entrega d’obsequis i un sopar de germanor. Es van crear quatre equips formats per tres parelles aconseguint la victòria,
després de tres partits per parella, el conjunt format per Jordi Sangrà-Manolo González, David Pérez-Albert
Terés i Ramon Jové-Toni Charles.

Miquel
Puigdevall,
campió
d’Espanya de
Sènior +50

El jugador lleidatà del CT Tarragona, Miquel Puigdevall, es va proclamar campió d’Espanya Sènior +50 al torneig celebrat a Gandia.

El tennis, amb els Jocs Catalans
d’Esport Adaptat de Cervera

El tennis va ser un dels esports protagoTerritorial a Lleida de la FCT a la
nistes de la setena edició dels Jocs
Caparrella. Els dos lleidatans van fer
El Mas
Catalans d’Esport Adaptat que es
una exhibició-partit amb les jugadovan celebrar a Cervera els dies 24 i
res de tennis adaptat Paloma Oñate
Duran va acollir
25 de maig. Les pistes del Mas
i Nadia Goyaneche.
activitats i una
Duran de Cervera, perfectament
El president del Mas Duran, Josep
adaptades, va acollir diferents
Anton Gómez Rojas, que va donar
exhibició amb els
activitats de tennis en cadira de
suport a la iniciativa des de l’inici, i
lleidatans Murillo
rodes en les quals hi van prendre
va ser l’encarregat de donar la benpart els alumnes de l’escola i jugavinguda a les autoritats, entre les
i Torné
dors com el Xavi Murillo i el Jordi
que hi havia el president de la FCT, Joan
Torné, dos dels que entrenen a les
Navarro; i el president de la
instal·lacions que té la Representació
Representació Territorial Ignasi García.

El Mas Duran de Cervera, amb els Jocs Adaptats

Ares Teixidó, sotscampiona en
una prova del Rafa Nadal Tour
Ares Teixidó es va quedar a
les portes del títol a la
prova puntuable pel Rafa
Nadal Tour celebrada a
Valldoreix. Després de set
intensos dies de competició, la jove jugadora del
Club Tennis Lleida i del
Centre de Tecnificació de la
FCT a Lleida, va perdre la
final del Sub-13 celebrada
el passat diumenge amb la
campiona del Torneig Albert
Costa
2014,
Carlota
Martínez, en un partit en el
que va acusar notablement
el cansament de tota la
setmana. El Rafa Nadal Tour és un circuit de caràcter nacional organitzat per la Fundació del numero 1 del
món que té tres proves (Sevilla, Valldoreix i Madrid) i un Màsters (Mallorca).
La FCT a Lleida va organitzar una expedició durant tota la competició per acompanyar als jugadors mes destacats de la província. Dotze lleidatans van prendre part del torneig destacant els quarts de final de Aran
Teixidó (CT Lleida) al Sots-13, la semifinal d’Ares Llobera (CT Urgell) a Sots-15.

