91
Novembre 2014

El tennis lleidatà, de nou
present al Programa RDS

Durant les últimes dues setmanes s’han celebrat una
sèrie de jornades del programa RDS de la FCT a les
instal·lacions de tennis de Cornellà amb presència de
tennistes lleidatans. S’han dut a terme diferents trobades per als nascuts entre el 2001 i el 2004 per a les
quals es va convocar els lleidatans Clàudia Borbón
(CN Lleida), Paula Arcarons (Sícoris), Dani Martínez
(CN Lleida) i Alejandro Martínez (CT Lleida), Raúl
Galiano (CT Urgell), i Ares i Aran Teixidó (CT Lleida).
Tots els components del Centre de Tecnificació de la
Representació Territorial a Lleida de la FCT van estar
convocats.
En aquesta nova etapa de convocatòries RDS, es rea-

litza uns tests físics i una altra part que correspon a
enfrontaments, que tenint en compte l’edat dels participants, s’organitza amb quatre nens per pista, on
es fa un puja i baixa i així els nens poden jugar amb el
màxim de rivals possibles.
Mentre els nois estan en una de les dues àrees establertes, les noies estan a l’altre i a la inversa. Les jornades duren gairebé 3 hores, i com és habitual en
aquest programa, els nens es poden interaccionar
entre ells i conèixer la resta de companys de la seva
generació, a la vegada que l’equip tècnic de la FCT,
entre ells el Director Tècnic de Lleida, Miqui Moreno,
analitzen l’evolució dels tennistes.

Arrenca amb èxit la II Lliga
McDonald’s del CT Lleida

El passat dissabte 18 d’octubre el CT Lleida
possibilitats dels nois i noies que jugaven amb
va organitzar la primera de les jornades
pilotes més o menys toves, segons el
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nada van ser els participants que
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quasi 30 nois i noies agradable jugant els seus primers
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Un total de 29 nois i noies van prendre
Pre-Benjamí
jugant entre els seus companys i els
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nous amics que van fer.
Club Tennis Mollerussa, Club Tennis Pons,
La jornada estava totalment adaptada a les
Sícoris Club i del Club Tennis Lleida.

Els benjamins del CN Lleida
gaudeixen amb la Minicup

Durant el mes d’octubre, els benjamins del
Club Natació Lleida
van poder gaudir
de l'experiència de
la Minicup celebrada al Real Club
Polo de Barcelona
essent l’únic club de
la capital del Segrià
en participar-hi. Va ser
una oportunitat molt enriquidora per als jugadors per aprendre
i reforçar molts aspectes, entre ells, el joc en equip.
Els integrants de l'equip van ser: Albert Sarrias, Pol
Campo, Marc Freixinet, Marc Gòdia, David Gòdia, Aleix
Almerge i Nil Nieto que van gaudir de l’ambient i de
l’experiència.

L’equip va ser
l’únic de Lleida
que va participar
en l’experiència
celebrada al
RC Polo

El CN Lleida, present a la Minicup

El CT Urgell viu el dia del Soci
amb el tennis de protagonista

El Club Tennis Urgell va celebrar el
passat 5 d’octubre el seu ja tradicional Dia del Soci. Van ser molts els que
no es van voler perdre una jornada
pensada per a gaudir en família que va
comptar amb activitats de tots els
tipus amb el tennis com un dels grans
protagonistes. Des de classes de
pàdel i tennis gratuïtes fins a castells
inflables, ball i esmorzar i dinar de
germanor passant per una donació
d’aliments solidària, que es va entregar a la Fundació Arrels Lleida van
completar la jornada.
Així mateix, la junta directiva presidida per Ramon Mestres va retre un
homenatge als socis que es van
incorporar al club els anys 1971 i
1972. Els homenatjats van ser Jordi
Gómez, Jordi Pagan, Francesc Turmo,
Vicenç Palència, Josep Prat i Enric
Prió.

Pep Canyadell, finalista del
Màsters del Circuit Juvenil
Pep Canyadell va aconseguir arribar
a la final del Màsters del Circuit
Juvenil, prova que disputen els vuit
millors jugadors de cada categoria
després de les proves jugades al llarg
de l’estiu i que en aquesta ocasió es
va celebrar al CT Sabadell. Canyadell
va guanyar a Jordi Puig per 6-2, 2-6
i 6-4 als quarts de final; a Eugeni
Bernad a la ronda de semifinals per
6-3 i 6-3, i va perdre la final davant
Pol Julià per 2-6, 6-4 i 6-2, després
de dominar el partit per un parcial de
6-2 i 2-0.
A la prova infantil també es va classificar entre els vuit millors Natxo
Fontova que no va poder superar la
primera ronda. En la mateixa situació, però en categoria aleví, es va
trobar també Clàudia Borbón que va
completar un gran circuit classificant-se entre els vuit millors però
que va caure a primera ronda davant
Leire Fernández.

Beatriz Dolader, a un
pas del títol al Still Black
La jugadora del Club Natació Lleida, Beatriz Dolader, va quedar finalista del IV Torneig Still Black que es va celebrar al CT
Las Fuentes. Beatriz va iniciar bé la temporada. Després de
jugar i guanyar durant tot el cap de setmana un total de tres
partits llargs i molt disputats, va caure en la final davant la
seva excompanya Paula Hernández per un 6-2 i 6-0 que no
reflexa el que es va veure a la pista.

