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75 anys de Provincial
El Circuit,
un dels més
antics de l’esport
Català, té 6
tornejos i el
Màsters
El tennis lleidatà viurà aquest
any una onomàstica històrica,
ja que el Circuit Provincial compleix el seu 75 aniversari confirmant-se en referent dins de
l’esport lleidatà i en un dels
campionats més antics de tota
Catalunya.
El Circuit ja coneix el seu calendari per aquest 2015. Des de
benjamins fins a veterans + 45 i
tennis en cadira de rodes lluitaran durant dotze mesos per
aconseguir els sis títols en joc i,
alhora, sumar punts i classificar-se pel Màsters, torneig final
que corona els millor de l’any i
que en aquesta ocasió es farà a
finals de novembre al Club
Tennis Lleida.
Per tancar la temporada, el
Màsters es jugarà els dies 20,
21, 22, 27, 28 i 29 de novembre
al CT Lleida. Això suposa un
canvi respecte a les cinc primeres edicions, ja que la competició, fins ara, se celebrava a
finals de desembre.

Ares i Aran Teixidó, a la
concentració RFET al CAR

Ares i Aran Teixidó (CT Lleida)
van prendre part en la concentració que va organitzar la
Real Federación Española de
Tennis per a joves del 2001 i
que es va celebrar a finals del
mes de desembre al Centre
d’Alt Rendiment de Sant
Cugat. La Federació Catalana
de Tennis hi va tenir 6 representants dels 16 participants.

Alejandro Serret i Marc Pascual,
finalistes als dobles a Milovice
Els jugadors del CT Lleida Alejandro
Serret i Marc Pascual van ser finalistes al Torneig Internacional de
Milovice. Els lleidatans van arribar a
la final on només un fatídic supertiebreak els privava d’aconseguir el
títol al no poder superar els txecs
Forejtek i Vondrak.
A la prova individual Marc Pascual
aconseguia superar la fase prèvia
després de dues victòries. Al quadre
final va quedar emparellat amb el
cap de sèrie número 5, el serbi
Mihailo Popovic, amb el que va perdre en un bon partit per 6-4 i 6-2.
Per la seva part, Alejandro Serret,
després de superar l’eslovac Kristof
Minarik per 6-2 i 6-3, quedava eliminat als vuitens de final davant l’alemany i cap de sèrie número 3,
Nico Hornitschek, per un ajustat 76, 3-6 i 6-2.

Torronada a
l’Escola del
CN Lleida
El CN Lleida va tancar l’any
amb una torronada amb els
alumnes de l'escola i la visita
inesperada del Pare Noel, que
va sorprendre als més petits
amb regals.

La XII Lliga McDonald’s
Lleida tanca amb gran èxit
La dotzena edició de la Lliga
McDonald’s Lleida de Tennis
de les Terres de Lleida va
posar el punt final a la competició després d’un mes i
mig de competició on els
nois i noies s’han enfrontat
amb uns rivals que van ser
companys en la gran festa
de cloenda del tennis benjamí i pre-benjamí que es va
celebrar al Club Tennis
Lleida, anfitrió el torneig.
Destacar la importància
d’aquesta competició ja
que va dirigida al futur del
tennis. Cal no oblidar que
l’objectiu d’aquesta Lliga no
és una altre que la diversió i
la formació d’aquests joves
jugadors, per aquest motiu s’intenta apropar als nois
i noies a la competició d’una forma molt més lúdica i
sense cap tipus de pressió per part dels joves tennistes ja que sempre és molt més agradable poder jugar
els seus primers partits envoltats dels seus amics i
un capità.
El Sícoris es va proclamar campió al grup Ronald
McDonald amb 22 punts empatat amb el Club Tennis
Lleida A, tot i que la victòria en l’enfrontament directe va donar el títol als sicoristes.
En el grup Happy Meal el Club Tennis Lleida C va ser
el campió amb 20 punts, seguit del Club Esportiu
Mas Duran de Cervera amb 17 punts.
La festa final, que va reunir més de 80 nois i noies, va
començar amb la presentació de tots els equips participants, on se’ls va fer entrega dels seus merescuts
premis i regals per a tots els participants.
Tot el seguit, va continuar amb jocs per a tots els
nois i noies assistents, on els nois havien de demostrar les seves habilitats com a conductors, damunt
dels inflables, amb una pilota als peus, amb jocs de

col·laboració i jugant amb un camp més petit.
La competició de mini tennis va donar quatre guanyadors, aquests van ser; Alex Oran, Victor Almarza,

La XII Lliga McDonald’s Lleida tanca amb èxit

Després dels jocs, la festa va continuar amb l’entrega
dels premis als guanyadors del campionat de mini
tennis i el sorteig de regals amb la col·laboració de
McDonald’s Lleida que va fer possible fer d’una festa
una gran festa. La festa va concloure amb un gran
berenar pels nois i noies.
Cal recordar que la Lliga Benjamí va arrancar fa dotze

anys, amb tan sols 7 equips, uns 60 nois i noies. En
aquesta última edició han estat 14 els equips entre
benjamins i pre-benjamins, un total de 125 nois i
noies. Per aquest motiu donar les felicitats a tot el
tennis benjamí i pre-benjamí de la província de Lleida,
ja que aquest ha estat l’autèntic guanyador de la Lliga
novament.
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El tennis lleidatà va ser
protagonista a Monzón

Diversos jugadors dels clubs de Lleida van
participar durant darrers mesos de 2014 a
la segona edició de l’Open de Monzón on la
FCT Lleida va ser-hi present amb l’acompanyament i el seguiment de tennistes.
A la categoria cadet femení la victòria va
ser per l’Aran Teixidó (CT Lleida) que es va
desfer de la seva germana Ares en tres
sets per 2-6, 6-4 i 6-4.
Per la seva banda, Álex Vicente (CT Lleida)
es va proclamar campió de la consolació
aleví en derrotar a la final a Víctor Sánchez
(CT Urgell) per un doble 6-3, mentre que a
l’aleví femení de consolació va ser per
Ariadna Garreta (CN Lleida) que es va
imposar a Carlota Niño per 6-4 i 6-2.
Pel que fa a la categoria infantil masculina,
el lleidatà Gerard Villanueva (CN Lleida) va
ser subcampió al perdre la final davant
Álvaro Quintana per 6-4 i 6-3.

El tennis lleidatà, protagonista a Monzón

Sopar de gala de la secció
de tennis del CN Lleida

Com ja és tradició, la secció de tennis del Club Natació Lleida, va celebrar el Sopar de Nadal amb més de 100
assistents. En aquesta edició es va gaudir d'una gala repleta de tennis, emocions, entrevistes, vídeos, sortejos i l’entrega de trofeus del Campionat Social del 2014.

Toni Postius
va visitar la
Federació
Toni Postius va visitar les instal·lacions
que té a la Caparrella la Representació
Territorial a Lleida de la FCT, dins de la
campanya d’escolta activa #lleidaensmou.
L’alcaldable
de
CiU
a
l’Ajuntament de Lleida es va reunir
amb el president Ignasi García i es va
interessar per la situació actual i els
projectes del tennis lleidatà.

