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Ares Teixidó estrena el seu
palmarès internacional
Guanya el
títol de dobles
de l’ITF Sots-14
jugat a
Benidorm
La lleidatana Ares Teixidó (CT
Lleida) va estrenar el passat 6 de
setembre el seu palmarès internacional aconseguint el títol de
campiona de dobles al Torneig ITF
Sots-14 del Circuit Internacional
celebrat a Benidorm.
Teixidó, que entrena al Centre de
Tecnificació de la Representació
Territorial a Lleida de la Federació
Catalana de Tennis, es va desfer
a la final de Tarasova (Rússia) –
Blancaccio (Itàlia) fent parella
amb
l’aragonesa
Carlota
Martínez en dos sets (7-5 i 6-2).
La seva germana bessona i parella habitual de dobles de l’Ares, Aran Teixidó, va ser baixa d’última hora a
causa d’unes molèsties abdominals. L’any passat, juntes, es van proclamar campiones d’Espanya de categoria aleví.
Després del torneig valencià, la jugadora lleidatana viatjarà a Mallorca on tindrà un doble repte: per una
banda disputar el Master del Rafa Nadal Tour i, per l’altra, prendre part en una altra prova puntuable el
Circuit Mundial de la ITF.

El CT Lleida, a les portes de les
semifinals de l’Estat Infantil
L’equip femení,
amb Ares i Aran
Teixidó, brilla al
Trofeu Joan
Compta
El Club Tennis Lleida femení es
va quedar a les portes d’accedir a les semifinals del
Campionat d’Espanya per
Equips – Trofeu Joan Compta
que es va celebrar a finals d’agost del Club Tennis La Salut.
Les integrants de l’equip, les
bessones Ares i Aran Teixidó
van caure davant l’Esport
Club Alacant per 2-0 contra
Tea Pavlicic i la campiona
d’Espanya Irene Garcerán,
respectivament. Amb anterioritat, als quarts de final,
s’havien desfet del potent
RCT Barcelona.
Per la seva banda, l’equip
infantil masculí del CT Lleida
va caure als vuitens de final
del torneig contra el CT
Torrevieja per 3-1. El conjunt
estava format per Alejandro
Serret, Marc Pascual, Joan
Ignasi Fontova i Gonzalo
Aznar i amb anterioritat s’havia desfet del Club Atlético
Montemar per 3-2 amb victòries de Serret i Pascual als
individuals i dobles.

El tennis lleidatà, a l’European
Junior Tour del Sánchez Casal

Representants del tennis lleidatà van
estar presents al Torneig de
l’European Junior Tour celebrat a
l’Acadèmia de Tennis Sánchez Casal
de Barcelona.
Alejandro Serret (CT Lleida), Marc
Pascual (CT Lleida) i Ares Llobera (CT
Urgell) van accedir al quadre gran i
van caure a primera ronda, mentre
que Ícar Caselles i Llorenç Lladonosa
van caure eliminats a la fase prèvia.
Per la seva banda, Aran i Ares Teixidó
(CT Lleida) es van acomiadar del torneig a la segona ronda. Aran va haver
de deixar la competició a causa
d’una lesió.

El CT Lleida acomiada el
Circuit Juvenil d’Estiu

Les pistes del Club Tennis Lleida van
acollir l’última prova puntuable pel
Circuit Juvenil d’Estiu, pel que fa a les
celebrades en clubs de la província
de Lleida.
En aquesta cita es van celebrar les
categories de benjamí masculí,
aleví masculí i femení, i infantil
masculí.
A l’aleví femení, Claudia Borbón (CN
Lleida) va derrotar Núria Pérez (CT Lleida)

per 2-6, 6-3 i 6-1, mentre que a la categoria d’’aleví masculí, Dani Martínez
Natxo Fontova, (CN Lleida) es va imposar al seu company de club, Sergi Alió per 7-5, 6-7
Claudia Borbón,
(3) i 6-4.
A benjamí, Ignasi López (CT
Dani Martínez i
Tarragona) va guanyar Albert Mòdol
Ignasi López, els (CT Lleida) per 6-2 i 6-0, i a l’infantil,
Natxo Fontova (CT Lleida) va derrotar
campions
al cap de sèrie número 1, Álvaro
Quintana, per 6-4 i 6-1.

Circuit Juvenil d’Estiu, al Club Tennis Lleida

El 74è Circuit Provincial
entrarà en la recta final

Mequinensa respira tennis
amb la seva desena Marató

El passat 30 d'agost es va celebrar a Mequinensa la
X Marató de Tennis en les modalitats de dobles
femení, masculí i mixt amb la participació total de
15 parelles. Entre els participants van destacar els
joves Dani Martínez i Claudia Borbón, els dos del CN
Lleida i components del Centre de Tecnificació de la
FCT a Lleida, i també José Ramon Dolader, del CT
Casp, i la seva filla Beatriz, del CN Lleida.
En el grup femení van jugar la final Juncal Casaiz i
Elsa Garcia contra Beatriz Dolader i Claudia Borbón
guanyant aquestes últimes, en categoria Masculina
van guanyar José Ramon Dolader i Francisco Mir a
Josep M. Valls i Javier Borbón. Per la seva banda, en
categoria mixta es van imposar la família Dolader
amb Jose Ramon i Bea, a la família Aguilar-Navarro,
amb Pili i Miguel.

X Marató de Tennis a Mequinensa

