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Aran Teixidó, campiona
de Catalunya infantil

El passat 15 de febrer, Aran Teixidó es va proclamar
campiona de Catalunya de tennis en categoria infantil. La jugadora del CT Lleida i del Centre de
Tecnificació de la FCT a Lleida, va superar Cristina
Mayorova (RCT Barcelona) per 6-1 i 7-5 a la final
celebrada a Cornellà.
Teixidó es va endur amb facilitat el primer set i a la
segona mànega va remuntar un 0-4 i un 2-5 adversos fins al 7-5 definitiu.

La germana de l’Aran, l’Ares Teixidó, va caure a les
semifinals davant Mayorova per 6-7, 7-6 i 6-3 en un
duel on va tenir diferents punts de partit. Les dues
tennistes van estar acompanyades pel seu entrenador, Miqui Moreno.
A la final i entrega de trofeus hi van ser presents,
entre d’altres, el president de la FCT, Joan Navarro, el
president del CT Lleida, Jorge Culleré i el director
esportiu del club, Ramón Melé.

La Federació fa una
trobada d’entrenadors
El nou
programa de
subvencions per a
la formació va ser
un dels temes
tractats
El passat 13 de gener les instal·lacions del CN Lleida van acollir una reunió de tècnics organitzada per la
Federació. Durant la trobada es va exposar el nou programa de subvencions de la FCT per a la formació
dels directors i tècnics dels clubs. A més a més, es van explicar els programes esportius en marxa així com
les noves propostes per a la regulació de la competició que sortiran d’un comitè de tècnics catalans. A la
reunió hi van ser presents el coordinador esportiu de la FCT, Óscar Mas, acompanyat del responsable de
l’àrea de docència, Josep Campos. El representant territorial a Lleida de la FCT, Ignasi García, va saludar i
va compartir una estona amb tots els assistents.

Jornada de convivència de
la Selecció a Saragossa

Una representació de la Selecció
Lleidatana, encapçalada pel tècnic de la Federació Marc Ivan
Rodríguez, es va desplaçar el
passat 7 de febrer a Saragossa
per fer una jornada de convivència i tennis amb joves tennistes
de la Federación Aragonesa de
Tenis.
La finalitat de la trobada era
poder entrenar amb jugadors
diferents, veure altres nivells i
tipus de joc i practicar partits en
entrenament sense pressió.

Jornada de convivència de la Selecció a Saragossa

Els tennistes convocats van ser: Alejandro Vicente (CT Lleida), Dani Martínez (CN Lleida), Claudia Borbón
(CN Lleida), Paula Arcarons (Sícoris Club), Gerard Pascual (CT Lleida), Marc Anelo (CE Mas Duran Cervera)
i Odei García (Sícoris Club). Cada jugador va disputar dos partits. Els encontres de nois es van disputar a
dos sets de quatre jocs, en cas d'empat es decidia en un tiebreak a 7 punts. En el cas de les noies, es va
disputar un sol set a 6 jocs.

El Carnaval es
‘disfressa’ de tennis
El CT Urgell
i el CN Lleida
van ser dos dels
clubs que van
celebrar la
festa

Primera sessió de CardioTennis al CN Lleida

El CN Lleida va celebrar durant el mes de gener la seva primera sessió de Cardio-Tennis gratuïta per a tots
els seus participants, que van gaudir d'una estona d'activitat física a màxima intensitat, acompanyada de
tennis i, sobretot, de molta diversió.

Mireia Pérez, campiona
de l’Open Head de Salou
Mireia Pérez Aynés, del Sícoris Club, es va proclamar campiona el
passat 15 de febrer del Circuit Juvenil Head de Tarragona cadet celebrat al CT Salou, en derrotar a la final a Clàudia Solé (número 3 del
torneig), del CT Reus Monterols, per 6-2 i 6-3.
En el seu camí a la final, Mireia Pérez es va desfer d’Andrea Gámez
(CT Tarragona) i Pilar Castellote (CT Tarragona). L’eliminatòria de
semifinals va ser la més complicada de totes per a Mireia Pérez,
donat que la rival era la cap de sèrie número 1 del torneig i la campiona del darrer Màster de Tarragona, Alba Martínez Franch. La
tenista lleidatana va acabar imposant-se a la del CT Montblanc per
un ajustat 7-5 i 7-6 (7-3). L’últim escull perquè la tenista del Sícoris
es proclamés campiona era Clàudia Solé, cap de sèrie número 3 del
torneig, que havia arribat a la final després d’eliminar a la número 2,
Lucia Gort, del CT Tarragona, en tres sets.

