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Lleida veurà tennis de
primer nivell mundial

El pavelló Barris Nord de Lleida acollirà el Másters de tennistes que ha fet història. Tots ells competiran
Nacional - Fase Final del Campeonato de España a casa nostra pel títol de Mestre i Mestra del tennis
espanyol en un gran espectacle que tornarà a conAbsoluto Mapfre entre els dies 19 i 22 de desemvetir a Lleida en capital estatal de l’esport.
bre de 2013 amb la presència dels millors
Lleida es una ciutat amb una gran tradició al
tennistes tant en categoria masculina
món del tennis, ja que ha acollit dues
com femenina. El torneig el jugaran el
El Barris Nord
vegades la Copa Davis, ha organitzat
sis primers del rànquing d’aquest
acollirà el Másters
dues Fed Cup i, a més a més, és escenaany –encara per confirmar–, el camri permanent de la Copa de la Reina pió de la primera fase del torneig que
Nacional masculí i
Campionat d’Europa Sots 18 de
es jugarà els dies abans a Barcelona i
femení del 19 al 22 Seleccions Femenines.
un convidat.
També compta amb una gran activitat
El director del torneig serà el Director
de desembre
que es genera des de Federació Catalana
Deportivo de la RFET, el lleidatà Albert
de Tennis a Lleida com des dels quatre clubs
Costa i els detalls de la competició i els
que conviuen a la capital del Segrià realitzant una
participants s’anunciaran en una roda de
premsa que es farà pròximament a Lleida tot i que sí gran tasca a tots els nivells.
s’ha confirmat ja que els preus seran populars.
L’últim Másters Nacional es va fer a Sevilla al 2010
És una oportunitat única de veure en directe a algu- amb victòries de David Ferrer i María José Martínez,
nes de les millors raquetes del planeta i una generació respectivament.

Partits a dos i tres euros, i
suport dels clubs lleidatans
FCT, Ignasi García; el regidor d’Esports de
Omplir el Barris Nord i gaudir d’un
La reserva
la Paeria, Txema Alonso; el president del
espectacle esportiu de primer nivell,
Sícoris, Jaume Vilella; el president del
aquest és el doble desig compartit
d’abonaments a
CT Lleida, Jorge Culleré; el president
per la FCT a Lleida, Paeria i clubs de
preu especial es
del CN Lleida, Pepito Talavera, i el
tennis de cara al Másters Naciona.
vicepresident del CT Urgell, Ramon
Per aquest motiu, des d’avui
podrà fer als clubs
Llobera.
mateix i fins divendres 5 de desemde tennis fins al 5 Es posaran dos tipus de seients a la
bre, es posa en marxa la fase de
venda (fons i laterals) i cap de les entrareserva d’abonaments per a l’esdevede desembre
des serà numerada. Els preus especials
niment a preus especials. Serà a partir
d’abonament per als quatre dies, en aquesta
del 9 de desembre quan sortiran a la
primera fase, seran de 20 euros els laterals i 30
venda la resta d'abonos i també les entrades
d’un sol dia de competició, corresponents a dijous dia euros el fons per als nois i noies d'entre 4 i 14 anys; i
19 (amb quatre quarts de final), divendres dia 20 (els de 30 euros laterals i 40 fons per a la resta (adults a
altres quatre quarts de final), dissabte dia 21 (les partir de 15 anys). Els nens de fins a tres anys tenen
quatre semifinals) i el diumenge dia 22 (les dues l’entrada gratuïta i, cal recordar, que els abonaments
no seran nominals i, per tant, els podran fer servir
finals).
La comanda dels abonaments s’haurà de fer a través persones diferents en dies diferents. Aquests preus
dels clubs de tennis lleidatans, els quals s’han reunit permetran veure un total de 16 partits de primer
per tal d’unir esforços. A la trobada hi van assistir el nivell per 20, 30 o 40 euros, fet que suposa, més o
president de la Representació Territorial a Lleida de la menys, entre 1,5 i 3 euros per encontre.

La RFET lloa Lleida i el Barris
Nord com a seu del torneig
El dia 13 el Director General de la Real Federación
Española de Tenis, Marcos Romagosa, acompanyat
pel regidor d’Esports de l’Ajuntament de Lleida,
Txema Alonso, va fer una visita al pavelló Barris Nord
per supervisar i analitzar tots els detalls tècnics i d’operativa de la instal·lació que acollirà els partits.
Romagosa va lloar tant les instal·lacions com la capacitat organitzativa de la capital del Segrià. “Quan vam
escollir Lleida i el pavelló Barris Nord sabíem que era
una instal·lació de primer nivell i que compleix sobradament els requisits per organitzar una competició
com el Másters. El que s’ha fet avui és corroborar-ho
in situ i començar a organitzar tota la feina”, manifestava a les portes del Barris Nord.
Per la seva banda, el regidor d’Esports, Txema Alonso,
va agraïr la confiança de la Federación Española de
Tennis en la capacitat organitzativa de la ciutat i va
remarcar en aquest sentit que “la celebració de la
final del Màster de Tennis a Lleida ha estat fruit del
treball conjunt entre la delegació de Lleida de la

Federació Catalana de Tennis i l'Ajuntament de Lleida,
un exemple de com la suma d’esforços fa possible
acollir grans esdeveniments esportius a la ciutat” . En
aquest sentit, el regidor va destacar també “la il·lusió
que em consta que hi ha dipositat el lleidatà Albert
Costa, director de la competició, en el fet que el torneig se celebri a Lleida, per nosaltres el fet que
l’Albert Costa estigui al capdavant d’aquest torneig
és un motiu més d’orgull”.
Respecte a l’operativa d’instal·lació de la pista i tot el
necessari per acollir la competició, Romagosa ha
explicat que “tenint en compte que el torneig és de
dijous a diumenge tota l'operativa es començarà a fer
el dilluns d’aquella setmana. El pavelló ja està molt
ben equipat però s’haurà de fer els equipaments
específics per acollir una competició de tennis com la
pista, l’estructura de vestidors, oficina, premsa, jutges de línea, àrbitres etcètera”. Respecte a la pista va
admetre que “serà pista ràpida molt semblant a la
que s’ha jugat el Másters a Londres fa pocs dies”.

El IV Màsters Provincial
Wala varia les seves dates
El torneig es
jugarà els dies 14,
15, 27, 28 i 29 de
desembre a les
pistes del CN
Lleida

Es canvia un
cap de setmana
per no coincidir
amb el Másters
Nacional que es
juga a Lleida

El campionat
coronarà els
millors tennistes
de 2013 en totes
les categories

Assemblea de clubs amb el nou
model de llicències a l’horitzó

El Club Tennis Lleida va acollir el passat 29 d'octubre al vespre
l'Assemblea Anual de Clubs de la Representació Territorial a Lleida
de Federació Catalana de Tennis. La reunió va comptar amb la presència del president de la RT a Lleida de la FCT, Igansi García, del
president de la FCT, Joan Navarro; el Director General de la FCT,
Antoni Cuadrada, i del Director Tècnic Provincial Lleida, Miqui
Moreno.
Durant la trobada es va fer un resum de les activitats esportives
de 2013 i es van presentar alguns dels projectes de 2014. També
es va parlar de la situació actual de la FCT i es va explicar el projecte de nou model de llicència federativa 2014, una proposta que
es presentarà formalment a l’Assemblea de Clubs de la Federació
Catalana prevista per a finals d’any.

La reunió
es va fer al
CT Lleida i es va
fer balanç
del projecte
esportiu

Assemblea amb el nou model de llicències a l’horitzó

Entre els representants de clubs de la província hi
havia Jorge Culleré (president del CT Lleida), Sergi
Trilla (gerent del CT Lleida), Jaume Vilella (president
del Sícoris), Jordi Cassanya (gerent del Sícoris),
Emiliano Rubio (director de Escola Sícoris), Àngels
Lorenzo (junta Sícoris), Robert Casa (vicepresident
del CN Lleida), Màxim Miranda (president sortint del
CT Urgell), Ramon Llobera (junta del CT Urgell), Carlos
Coll (CT Urgell - SLAM), Toni Planas (junta CT Urgell),

Josep Maria Ezquer (president CT Mollerussa), J.A.
Ajates (junta CT Mollerussa), Joan Castro (president
CT Tàrrega), Xavier Vilaró (vicepresident CT Tàrrega),
Francesc Martí (president CT la Serreta Borges),
Ramon Guim (president del Bellpuig), Antonio Graus
(president del CT Juneda), Roger Ramis (junta CT
Juneda), Josep Maria Segovia (president del CT
Balaguer), José Antonio Peirón (junta del CT Balaguer)
i Paquito Vilella (junta del CT Balaguer).

Ramon Mestres, nou president
del Club Tennis Urgell
Ramon Mestres s’ha convertit en
el nou president del Club Tennis
Urgell després que, complint amb
l’agenda prevista del procés electoral, tan sols es va presentar la
candidatura que ell encapçalava.
D’aquesta manera, Mestres rellevarà a Màxim Miranda en el càrrec
durant, com a mínim, durant els
propers tres anys.
El nou president d’un dels clubs
amb més història de les terres lleidatanes comptarà amb una junta
formada per la secretària Susanna
Maza i Sabido; el tresorer Albert
Bringué i Campi i els vocals Koen
Janssens, Francesc Talavera i
Puigpinós, Laura Torguet Pomar,
Josep Maria Florista Izquierdo,
David Pérez i Freixinet, Ramon
Llobera Serentill i Santiago Pastó
Codina, aquests dos últims, membres també de la directiva sortint.
En l’acte de relleu, que han presidit
Miranda i Mestres, la nova junta va
refermar les bases amb les que es
fa càrrec del club, deixant palesa la
seva pretensió de donar una continuïtat a la gran tasca feta “pels
nostres predecessors”.
Així doncs, Mestres i els seus companys de viatge en aquesta nova
etapa del CT Urgell resumeixen de
la següent manera la seva tasca al
capdavant de l’entitat:
Continuïtat, confiança, fomentant
el treball en equip, eficiència i eficàcia, austeritat, plural, transparent, amb visió de futur i innovació
i responsable amb el propi club i la
societat en general.

La Selecció lleidatana
triomfa a la Transpirineus

La Selecció Lleidatana va ser protagonista per mèrits
propis a la desena edició de la Copa Transpirineus
celebrada del 8 al 11 de novembre a Saint Cyprien
(França) amb la presència de les seleccions
d’Andorra, Arriege-Rosselló, Girona i Pirineus
Orientals-Perpinyà. L’equip masculí es va proclamar

campió, revalidant el títol aconseguit el 2012 a la
Transpirineus disputada a Lleida, mentre que l’equip
femení va aconseguir el sotscampionat per un marge
de només una derrota de diferència respecte a la
campiona, Girona. El balanç total de victòries-derrotes dels tennistes lleidatans va ser 27-5.

La Selecció lleidatana triomfa a la Transpirineus

En nois, Lleida va acabar primer per davant de
Girona, Arriege, Pirineus Orientals i Andorra. En noies
,la victòria final va ser per Girona, seguida de Lleida,
Pirineus Orientals, Arriege i Andorra.
Els components de la Selecció Lleidatana femenina

van ser Ares Llobera (CT Urgell), Maria Teixidó, Aran
Teixidó i Anna Trilla (CT Lleida), i de la masculina Pep
Canyadell (CT Urgell), Néstor Giribet (CT Barcino),
Gerard Villanueva (CN Lleida) i Gerard Farré (CT
Urgell).

La Selecció lleidatana triomfa a la Transpirineus
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La Selecció lleidatana triomfa a la Transpirineus

Cada equip va estar format per dos alevins i dos
infantils dirigits pel Director Tècnic de la
Representació Territorial a Lleida de la FCT, Miqui
Moreno, i l’ajudant tècnic i preparador físic, Jaume

Miró, acompanyats per pares i mares dels tennistes.
Com a cap de l’expedició hi va ser el president de la
FCT Lleida, Ignasi García. Al sopar oficial també hi va
assistir el president de la FCT, Joan Navarro.

Curs de Tècnic d’Esport
Nivell 1 en Tennis a Lleida
Us informem que ja és oberta la inscripció del Curs
de Tècnic d’Esport Nivell 1 en Tennis (Monitor
Nacional de Tennis) a Lleida. L’Àrea de Docència i
Recerca de la FCT ja va obrir el període d’inscripció
dels Blocs Específic, Comú i Pràctiques fins al proper 28 de novembre de 2013. Tots els documents
els trobareu a la notícia penjada a la web de la FCT
(www.fctennis.cat) i per a qualsevol dubte podeu
trucar al 973265676. Informació important per al
procés d’Inscripció
• Els alumnes
aspirants a realitzar el curs han de
presentar tota la
documentació
requerida i lliurarla a la FCT com a
molt tard el dia 28
de novembre a les
14.00 hores.
• És molt important presentar el
formulari d’inscripció a la prova
d’accés degudament emplenat i
signat i acompanyar-lo de tota la
documentació requerida i compulsada. No s’accepten inscripcions rebudes per fax ni per correu electrònic. Aquest primer formulari que cal presentar és
el que té per títol: “SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ A LA
PROVA D’ACCÉS AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS.
PT091301TETE. LLEIDA-A”.
• L’assegurança mèdica que es requereix ja és coberta per l’assegurança de la pròpia llicència federativa
en vigor de la FCT.

•La certificació d’estudis acadèmics és el GRADUAT
EN ESO o equivalent a efectes acadèmics (1er i 2n
de BUP aprovats, FP1 aprovada) o el document acreditatiu de la superació de la prova d’accés a cicles
formatius de grau mitjà o superior.
•La compulsa de les fotocòpies es pot realitzar a
l’Escola Catalana de l’Esport, ajuntaments, etc.
•La prova d’accés és el dia 12 de desembre de 2013
a les 11.00 a la Caparrella
• En el període
d’inscripció a la
prova
d’accés
només s’haurà d’abonar l’import de la
prova
(47,95
euros).
• Els alumnes que
superin la prova
d’accés,
seran
acceptats per realitzar el curs i s’obrirà el període per
abonar
l’import
restant del curs
equivalent
als
Blocs Específic i de
Pràctiques (532,28
euros a ingressar a
la Federació Catalana de Tennis ) i Bloc Comú (136
euros a ingressar a l’Escola Catalana de l’Esport ). El
període de pagament del curs serà entre el 18 i el 31
de desembre de 2013. El formulari que caldrà presentar és el que té per títol: “SOL.LICITUD
D’INSCRIPCIÓ AL CURS DE NIVELL 1 EN TENNIS
PT091301 TETE. LLEIDA-A”. És molt important presentar el formulari d’inscripció al curs degudament
emplenat i signat.

La FCT Lleida posa en marxa
les Trobades a la Caparrella

La Representació Territorial a Lleida de la FCT, en una Dueñas (Sícoris), Albert Segura i Marc Galofre (Mas
nova iniciativa per potenciar el tennis de formació, ha Duran Cervera). El grup de noies estava format per
Mireia Pérez i Maria Piñero (Sícoris), Anna Ruiz,
posat en marxa trobades destinades a nois i noies
Laura Manciñeiras i Alicia Lazaro (CT Lleida),
de categoria benjamí, aleví i infantil (nascuts
Clàudia Farré (CN Lleida) i Laia Sisquella i
entre 2000 i 2004. El programa es desMaria Anelo (Mas Duran Cervera).
envolupa amb la col·laboració dels
S’organitzen
Els objectius d'aquesta iniciativa són
clubs de la província.
concentracions per
aglutinar els jugadors/res més desAquestes concentracions, un total
tacats dels diferents clubs per
de cinc en aquesta primera tongada,
a nois i noies de
entrenar conjuntament, seguir l'evoes fan dissabtes al matí a les pistes
lució dels tennistes de les diferents
cobertes de la Caparrella sota la
categoria benjamí,
categories, valorar a nivell horitzontal
coordinació del Director Tècnic, Miqui
aleví i infantil
l'estat del tennis formatiu de la provínMoreno, i l'ajudant tècnic i preparador
cia, donar l'oportunitat als clubs de prefísic, Jaume Miró. La primera trobada,
miar els joves amb millor evolució, particidirigida a infantils, es va fer el 26 d'octubre
pant en trobades tècniques coordinades per la
i, n'hi haurà una al mes fins al febrer de 2014.
Els participants van ser els nois Natxo Fontova i FCT. Els entrenaments tenen una part de preparació
Albert Tàpia (CT Lleida), Llorenç Lladonosa i Joan física i habilitats coordinatives i una altra tècnic-tàcDalmau (CT Urgell), Ricard Rubio (CN Lleida), Pau tica de joc global.

En marxa les Trobades a la Caparrella
Lleida, també
present al
Programa RDS
El 24 d’octubre, es va iniciar de nou el programa
RDS, amb trobades dels
millors jugadors i jugadores catalans. En aquesta
ocasió es van convocar els
jugadors i jugadores nascuts l’any 2003, i va ser
un èxit absolut. Per part
de Lleida hi van assisitir
Clàudia Borbón, Paula
Arcarons, Daniel Martínez
i Gerard Pascual.

El CT Tàrrega fa la cloenda de
la IV Lliga Primavera 2013
El Club Tennis Tàrrega va
acollir el passat 18 d’octubre l’entrega de premis als
nens i nenes de l’Escola de
Tennis i als sèniors que van
participar en IV Lliga de
Primavera.
L’acte va ser presidit per
Joan Castro, president del
CT Tàrrega, i va constar
d’un dinar a base d’una
espectacular paella amb
més de 60 assistents. A
continuació, es va procedir
a un joc de Bingo amb
molts regals per a grans i
petits i deprés es va fer
l’entrega dels trofeus als
finalistes amb la presència
dels dos mestres de cerimònia: els entrenadors
Antònio Pifarré i Robert.
S’han celebrat dues proves.
A sèniors SEMAT el vencedor va ser Ramon Rius,
mentre que el sotscampió
va ser Joan Mateu. A la consolació, el triomf final va
ser per Santi Castellanos,
mentre que la segona posició se la van endur Emili
Meda.
A la categoria Grup Escola
Funnatic, la victòria va ser
per a Ferran Armengol
seguit de Silvino Medina. A
la
consolació
Escola
Funnatic, el millor va ser
Roger Rovira i segona,
Albert Pedraza.

Nova web de la FCT amb un
espai propi per al tennis lleidatà

Amb un complet redisseny de la pàgina web
(www.fctennis.cat) i amb l’objectiu d’oferir una major
accessibilitat i millor servei als seus usuaris, la FCT
estrena nova versió de web que inclou nombroses
novetats i millores, tant en el disseny com en la
navegació, continguts i tecnologia. La Representació
Territorial a Lleida disposa d’un espai propi
ins
d’aquest
nou
entorn web.
Una estructura més
moderna i simplificada,
adaptada a nous dispositius i, reforçada
amb imatges i il·lustracions faciliten de
manera àgil i fluïda la
consulta dels continguts i de la informació.

Un dels principals trets diferencials de la nova plataforma és l’autonomia quasi total de modificació dels
continguts per part del personal de la federació que
ha permès alliberar recursos de gestió de continguts
i invertir-los en les noves funcionalitats de la gestió
de competicions. A més, la pàgina inclou com a
novetats un tauler de
joc, un espai pel federat i clubs més visible,
un canal FCT que
anirà incorporant els
vídeos
dels
Campionats
de
Catalunya una Galeria
de fotos FCT amb
possibilitat de descàrrega i la interacció
amb les xarxes facebook i twitter.

