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Giribet, representa Lleida a la
Fase Estatal de la Babolat Cup

Néstor Giribet es va proclamar el passat 11 de
goria. A més de Giribet van arribar fins la Fase
maig sotscampió de la Babolat Cup
Catalana de la Babolat Cup Ares Llobera i
Catalunya i representarà a la Fase
Pep Canyadell (CT Urgell), i Maria Teixidó
Estatal del torneig que es fa aquesta
Aquesta setmana i Àlvaro Barranco (CT Lleida).
mateixa setmana a la Manga Tennis
Giribet, de 14 anys, va fitxar fa un any
juga a La Manga
Club de Múrcia per competir amb els
pel Barcino, amb qui juga els campiomillors tennistes de categoria infantil
nats per equips, tot i que realitza tot
(Múrcia) amb els
de tota Espanya.
el treball i entrenaments al Centre de
millors tennistes
Tecnificació de la Representació
Giribet va perdre la final, celebrada al
CT La Salut, davant Nilo Duarte per 6Territorial a Lleida de la FCT a les ordres
d’Espanya
del Director Tècnic Provincial, Miqui
4 i 6-2, quedant-se a les portes del títol
Moreno, que és qui porta la seva planificació
d'una competició que ha aplegat, en diferents
fases, els millors tennistes de Catalunya de la cate- esportiva.

Una de les tres fases prèvies
es va jugar al CT Balaguer

Jordi Samper s’emporta
el Futures del CT Lleida

Jordi Samper va guanyar el seu quart Futures de la A la part alta del quadre, José Checa va aconseguir la
seva primera final de la temporada vencent en
temporada al torneig internacional disputat a les
semifinals el tarragoní Eduard Esteve per 7instal·lacions del Club Tennis Lleida. A la final
5 i 7-6 (1). El manxec, finalista també
del passat 12 de maig va superar José
Checa, després de remuntar un set
del torneig del CT Lleida en les ediSupera Checa
inicial en contra en blanc, per 0-6, 6cions de 2006 i 2008, tenia com a
a la gran final en
4 i 7-6 (5).
millor resultat de la temporada un
Samper havia guanyat aquesta
lloc de semifinalista en el tercer
un torneig on hi va
torneig jugat a Villajoyosa. Aquest
temporada els tornejos d’AntalyaFutures
va comptar amb la particiBelconti (F6) a Turquia, Reus i
prendre part el
pació del jugador del CT Lleida,
Manama a Bahrain, a més de ser
lleidatà Óscar
Óscar Manciñeiras, que va caure
finalista en els de Badalona i Pàdova
davant
l’alemany Werner (6-0 i 6-3).
a Itàlia. Samper, segon favorit, va
Manciñeiras
En la prova de dobles, els veterans
remuntar un set inicial en contra en tres
Miguel Ángel López Jaén i Jordi Marsé s’imdels cinc partits disputats al CT Lleida, com
a les semifinals davant el donostiarra Juan posaven a la final davant els australians Jay Andrijic i
Lizariturry, a qui va superar per 2-6, 6-2 i 6-4.
Bradley Mousley per 7-5 i 6 -4.

Samper s’emporta el Futures del CT Lleida

El CT Balaguer corona
Andoni Vivanco al Futures

El basc Andoni Vivanco es va proclamar camipó de la
20a edició del Trofeu Internacional Ciutat de Balaguer
- Futures ITF, després de superar el 5 de maig l’alacantí Albert Alcaraz por 6-4 i 6-2. Vivanco va imposar la seva major experiència i agressivitat sobre el
seu jove rival que, tot i partir com a favorit número 7,
va disputar amb 17 anys la seva primera final internacional.
A l’entrega de trofeus hi van ser presents, entre d’altres, la presidenta del CT Balaguer, Jacqueline
Sánchez; el president de la FCT, Joan Navarro; i el president de la Representació Territorial a Lleida de la
FCT, Ignasi García.
García va assenyalar que el “CT Balaguer és un club de
referència en el tennis lleidatà” i va valorar molt positivament “l’esforç que es fa per mantenir un torneig
important com aquest, malgrat la situació actual”
D’altra banda, al quadre de dobles, la victòria va ser
per Alexander Slabinsky i Ferran Ventura, que es van
imposar a Korsbaek-Oliveira per 3-6, 6-3 i 11-9.

El CT Balaguer corona Vivanco al Futures

Bon paper d’Ares i Aran Teixidó en
un torneig Internacional a França
Les bessones lleidatanes Ares
i Aran Teixidó van participar
amb èxit al Torneig Europeu
Sots 12 de Le Pessage D'Agen
del 6 al 11 de maig. Les dues
tennistes del CT Lleida i del
Centre de Tecnificació de la
FCT a Lleida, van representar a
l'equip espanyol, juntament
amb altres dos catalanes
Cristina Mayorova i Maria
Pagés, l’expedició va ser liderada pel Director Tècnic
Provincial de Lleida, Miqui
Moreno.
Al torneig, on hi participaven
els millors alevins de diferents
federacions internacionals,
l'Ares va aconseguir, molt
meritòriament, classificar-se
fins als vuitens de final, sent el
seu primer torneig després
d'una llarga lesió.
Per la seva banda, l'Aran va
perdre a quarts de final en un
disputat partit a tres sets
davant la francesa Ester
Bataille, sotscampiona del
torneig.
Les altres dues catalanes van
perdre també als quarts de
final.
Moreno va valorar molt positivament l'experiència i el nivell
mostrat per les jugadores, i
més, tenint en compte que es
tractava del primer torneig
d'aquesta categoria disputat
per les jugadores lleidatanes,
que van demostrar estar a un
gran nivell.

El II Torneig de Primavera del
CT Juneda conclou amb èxit

El passat 4 de maig el Club Tennis
categoria absoluta a Carles Perarnau,
Carles
Juneda va acollir les finals de la segomentre que el sotscampió va ser David
Perarnau (absolut) i Falcó. A +40 el triomf final va ser per
na edició del Torneig de Primavera.
La competició ha comptat amb un
Francesc Pons (+40) Francesc Pons i el finalista va ser
total de 39 tennistes procedents
Carles Gelonch.
es van proclamar
de clubs com La Serreta, Club
A la final de consolació el campió va
Tennis Borges, Mas Duran de
ser Àlex Pastó superant a la final a
campions
Cervera, Club Tennis Mollerussa,
Ramon Armengol. A la final de consoladel torneig
Sícoris Club i del CT Juneda) en les
ció +40 el vencedor va ser Ricard Sarias
El torneig va coronar com a campió de la
i el sotscampió, Pepe García.

El II Torneig de Primavera del CT Juneda

El IX Open Prat Llongueras del
CT Lleida viu les finals juvenils

Durant l’últim cap de
setmana d’abril i el primer cap de setmana de
maig les pistes del Club
Tennis Lleida van acollir
deu de les catorze finals
de les proves juvenils de
la IX edició de l’Open Prat
Llongueras que va reunir
més de 400 tennistes en
un èxit de participació.
Tots els guanyadors i
finalistes van rebre els
seus trofeus acreditatius
i una bossa de regals
oferta pel patrocinador
Prat-Llongueras.

Lleida, present al Godó

Galiano i
Vicente participen
al clínic dels jugadors i
els clubs disfruten
amb els partits

Raul Galiano (Sícoris) i Alejandro
Vicente (CT Lleida) van ser dos dels
tennistes que van participar al clínic
previ al Conde Godó protagonitzat
per Robredo, Verdasco i Almagro,

entre d’altres. Molts clubs de Lleida –a
la fot inferior el CT Urgell– van acudir
també durant la setmana al torneig per
veure en acció alguns dels millors tennistes del món.

La Representació a Lleida de la
FCT, amb la Festa del Banyetes

El Club Banyetes va convidar els seus amics a la gran
festa anual que, en aquesta ocasió, es va celebrar el
passat dia 1 de maig amb més de 4.000 participants
a l’Arborètum Pius Font i Quer. Un any més, la
Representació Territorial a Lleida de la Federació
Catalana de Tennis hi va ser present col·laborant en la
zona habilitada per l’organització per a la pràctica
d’esports.
El club va voler apropar els infants i les seves famílies
a aquest gran jardí botànic, que ha obert recentment
les seves portes, perquè el coneguin i en gaudeixin
tots junts. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va participar
de la festa i va ser l’encarregat donar el carnet al soci
número 10.000 del Club Banyetes a Xavi Latorre, de
només 4 mesos.

La festa del Club Banyetes es va distribuir en dues
zones: la blava, a l’Arborètum, amb inflables i un taller
de jardineria de la Regidoria de Medi Ambient; i la
zona taronja, al costat del jardí, on es van preparar
diverses activitats com jocs de fusta (PlusFresc);
activitats de música de l’Intèrpret; un taller de fruitcake d’Afrucat; un taller de màgia i maquillatge de
l’Associació de Celíacs i Afanoc; Globoflèxia i taller de
bombolles gegants de la Fundació Iniciatives solidàries Àngel Olaran; jocs esportius coordinats per la
Regidoria d’Esports de l’Ajuntament amb pistes de
minitennis, entre d’altres; un circuit de cavalls de la
Manreana; un taller de maquillatge; Globus de Ziving;
un circuit de bicis de la Guàrdia Urbana i un espai
amb camions de bombers.

El tennis, protagonista a la
Festa Esportiva del Sícoris

Un centenar de socis del Sícoris Club van celebrar el
passat 6 d’abril, una calçotada esportiva amb el tennis com un dels grans protagonistes al llarg de tota
la jornada.
Les activitats, que van començar a les 9 del matí, es
van centrar en partits de tennis i pàdel, així com en

una master class d’spinning, a càrrec del professor
Miquel Àngel. Al migdia, l’esport va deixar pas al lleure. Un dinar amb calçots i graellada de carn va permetre als esportistes recuperar forces per continuar
durant la tarda amb una marató de botifarres a la
terrassa del club. Una jornada rodona

Trobada tennística de
periodistes de Lleida i BCN

Un any més, els membres de l'Associació de seva banda, els periodistes lleidatans i barcelonins,
Periodistes tennistes de Lleida i Barcelona, es van es van felicitar pel manteniment d'aquests lligams
que permeten mantenir la flama del periodisreunir el passat 14 de maig per tal de commeme esportiu molt viva. Aquestes trobades
morar la celebració de l'eliminatòria de
anuals es fan de forma alternativa a
Copa Davis que va enfrontar els equips
La cita anual
Barcelona i Lleida per mantenir el
d'Espanya i Brasil a les instal·lacions
del Club Tennis Lleida, l'any 1999, i
va ser al CT Lleida i vincle afectiu i professional entre
companys de professió, represenque va acabar amb el triomf brasies va commemorar el tants dels mitjans comunicació i
ler per 3-2.
també d'altres àmbits de la comuLa catorzena trobada va tenir lloc a
duel de Davis entre
nicació.
les mateixes instal·lacions del CT
Des de la Representació Territorial a
Lleida, on els periodistes van dispuEspanya i Brasil de
Lleida de la FCT es dóna suport a initat uns partits de tennis -malgrat la
1999
ciatives com aquesta que, ajuden a
pluja- i van recordar l'inici d'aquesta
acostar el tennis, encara més, a tots els
llarga relació professional i personal que
mitjans de comunicació de Catalunya. Entre
els ha unit al llarg d'aquests anys.
El president del CT Lleida, Jorge Culleré, va saludar d'altres, en aquesta trobada hi va haver periodistes
els assistents i els va desitjar molts èxits en el des- representants de mitjans com el Periódico de
envolupament de la seva tasca professional. Per la Catalunya, El País, RAC1 o Catalunya Ràdio.

Accent lleidatà al Nike
celebrat a Valldoreix

El passat mes d’abril es va jugar a Valldoreix una prova del Circuit Nike amb presència de tennistes lleidatans com Aran Teixidó, Carlos Ruiz, Pep Canyadell, Ares Llobera, Maria Teixidó, Yoli Pifarré, Álvaro Barranco
i Néstor Giribet. Aran Teixidó va ser la que va arribar més lluny perdent a quarts de final.

Curs d’Instructor de Minitennis a Lleida, al juliol
La FCT està preparant un Curs d’Instructor de
Minitennis per als propers dies 5, 6 i 12 de juliol.
Aquesta formació és orientada al voluntariat dels
clubs i les escoles de tennis, com a primera formació.
Es tracta d'un curs teoricopràctic dirigit a ajudants
d'escola de tennis, sense experiència i que, segurament, es dedicaran a la col·laboració en l'ensenyament
del tennis en períodes molt concrets com són períodes de vacances o caps de setmana. Els continguts
aporten nocions bàsiques per a l'ensenyament de l'esport del tennis a les etapes de Pretennis i Minitennis i
per col·laborar com a ajudants d'escola en la Iniciació

al tennis al costat d'un tècnic amb titulació superior (a
partir de Monitor Nacional - Tècnic d'Esport de Nivell I
en tennis).
Els alumnes rebran continguts teòrics i pràctics on es
treballaran elements bàsics de metodologia, de reglamentació, de fonaments tècnics i tàctics, així com
aquells mitjans per poder afrontar el tracte amb alumnes que s'inicien a la pràctica de l'esport del tennis.
La inscripció es tancarà el dimarts 2 de juliol de 2013
a les 14.00 hores.
Més informació a monica.font@fctennis.cat o trucant
al telèfon 93.428.53.53
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