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EL CT LLEIDA S’OMPLE DE SOLIDARITAT AMB AREMI
EL TORNEIG DE DOBLES, UN FAMILIAR, LA SELECCIÓ I UN SOPAR CONFIGUREN EL PROGRAMA
El Club Tennis Lleida es va omplir el passat 16 de maig de solidaritat amb motiu
del Torneig Tennis AREMI, una jornada
que enguany complia el seu tercer aniversari.
La cita és fruit de la unió d’esforços entre
l’Associació AREMI, el Club Tennis Lleida
i la Federació Catalana de Tennis a Lleida. Sota el lema ‘Fes-li un Match Point a
la paràlisi cerebral’, l’activitat va comen-

çar al matí amb un torneig familiar entre
pares i mares i fills i filles en el qual van
participat 15 parelles en representació de
diferents clubs de Lleida.
En acabar, es va dur a terme la presentació oficial de la Selecció Lleidatana de
Tennis, un dels projectes més emblemàtics de la Representació Territorial que el
pròxim mes d’octubre entrarà i jugarà a
l’Acadèmia de Rafa Nadal a Manacor.

A la tarda va arribar l’hora per a l’acte central, el
torneig de dobles, que va comptar amb la participació de 16 parelles i l’organització del Director Esportiu del CT Lleida, Ramon Melé. Entre
altres, hi han estat presents jugadors com Jordi
Arrese, plata als Jocs Olímpics de Barcelona’92
i que l’any passat ja va ser present a Lleida
a la segona edició del torneig, Jordi Bardou i

Martí Valentí. També van jugar el president del
CT Lleida, José Luis Solans i el president de la
Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo, el
representant d’Esports de la Generalitat, Joan
Segura i el diputat Paco Cerdà.
L’acte de lliurament de premis va donar pas a
un sopar que va tenir com a escenari els jardins
del club.

Però pel damunt dels resultats, la jornada va cobrir amb el que era el seu gran objectiu, que no era
altre que recollir fons per al centre AREMI, que any rere any, i gràcies a les aportacions d’aquest
torneig i a actuacions com la que promou el programa Agenda 21 de l’Ajuntament de Lleida, pot
anar incorporant nous elements al seu centre. De fet, i aprofitant la presentació del torneig, es va
inaugurar l’ampliació del jardí sensorial i del nou gronxador del pati del centre.

COMPLETAT AMB ÈXIT EL CURS DE TENNIS
DE L’INEFC-FCT LLEIDA A LA CAPARRELLA
Durant el mes de juny es va completar amb èxit
el curs de tennis de l’INEFC celebrat de forma
conjunta amb la Representació Territorial a Lleida de la Federació Catalana de Tennis amb un
total de 32 alumnes. Es van realitzar 5 sessions
de 4 hores entre aula del primer dia i en pista
tot el restant.

Un dels objectius del conveni és intentar apropar nous tècnics als clubs i que, a més a més,
puguin realitzar les pràctiques del curs als clubs
de Lleida.
Els estudiants que ho desitgin, amb part del curs
convalidat, es podran treure la titulació de Monitor Nacional en tennis (Tecnic Esportiu nivel 1).

SUPERTENNIS DE RÈCORD AL CT LLEIDA
LA TROBADA VA REUNIR 12 CLUBS I 110 PARTICIPANTS

El CT Lleida va organitzar la trobada de Supertennis, dirigida als nois i noies de les
escoles de tennis d’iniciació i base, amb la presència d’uns 110 nois i noies entre els
4 i els 12 anys, tot un èxit tenint en compte que mai no s’havia superat el centenar.
Cal destacar la participació rècord de nombre de clubs, ja que en total van ser 12
els participants: CT Alpicat, CT Alcarràs, CT Mollerussa, CT Binéfar, CT Balaguer, CN
Lleida, Sícoris Club, CT Urgell, CT Juneda, CT La Serreta de les Borges Blanques, CT
Tàrrega i CT Lleida.

FESTA FINAL DEL SUPERTENNIS
UNS 100 NENS I NENES ES VAN DONAR CITA A LES PISTES DEL SÍCORIS

Prop de 100 nens i nenes van participar
a a la cloenda del circuit Supertennis de
la Federació Catalana de Tennis a Lleida
i que va tenir com a escenari el Sícoris
Club.
Els participants, procedents de diversos
clubs de la província i de la Franja de Ponent, van poder gaudir d’una tarda de jocs

entre els seus companys, i encara que el
temps no va acompanyar durant una part
de la jornada, es va poder trobar una alternativa i l’activitat no es va aturar. En
coincidir amb la Festa Major del club, els
nens i les seves famílies van gaudir de la
festa infantil que organitzava el club a les
seves instal·lacions.

ARES TEIXIDÓ ‘SPARRING’ DE CONXITA
L’ARAGONESA PREPARAVA LA SEVA PARTICIPACIÓ EN EL WIMBLEDON LEGENDS
El passat dia 6 de juliol,
la tennista lleidatana Ares
Teixidó va tenir a l’altre
costat de la red a una ‘rival’ molt especial. La jugadora del Club Tennis Lleida, que es trobava al CIT
de la FCT a Cornellà amb
la seva germana Aran, ha
realitzat un entrenament
amb la Conxita Martínez
aquest migdia a les pistes
del Reial Club Tennis Barcelona.
L’aragonesa estava preparant la seva participació en
el Torneig de Llegendes de
Wimbledon i va tenir com
a “sparring” l’Ares, amb la
qual es va exercitar, agafar
ritme i preparar-se per a la
competició de l’All Englad
Club, lloc on és tota una
heroïna després de proclamar-se campiona el 1994.

GRAN CLOENDA DE L’OPEN CN LLEIDA
EL TORNEIG, PUNTUABLE PEL PROVINCIAL-MÀSTERS, LLIURA ELS PREMIS
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MARC FORNELL, NOU CAMPIÓ DEL
III OPEN CIUTAT DE TÀRREGA SEMAT DATA
Marc Fornell, número 63 del rànquing estatal, es va convertir en
el campió de la tercera i exitosa
edició de l’Open Ciutat de Tàrrega
Semat Data després de derrotar
en una final memorable a Samuel Arauzo en la final celebrada el
passat 20 de maig.
El torneig, que va comptar entre
altres amb el suport de la FCT a
Lleida i la presencia del seu presideny, Ignasi García, era de categoria absoluta i formava part del circuit oficial Nacional IBP UNIUSO
Sèries, amb una dotació econòmica de 2.100 euros, entrant en el
circuit com a Open 1000.
Samuel Arauzo va començar per
davant en un ajustat set que es
va decidir en el tie-break. La velocitat, la classe i el pes de la bola
van fer que el jugador aragonès
decantés la primera mànega a favor seu davant d’un Marc Fornell
molt sòlid.

A la segona mànega, lluny de sortir del partit, el català Marc Fornell va començar a
prémer l’accelerador situant-se amb 5-2 al seu favor i servei per tancar el parcial. Tot
i això va haver de lluitar fins al final i es va endur el set per 6-4
En el tercer set, la pluja va fer acte de presència havent de parar el partit a causa de
la impossibilitat de seguir jugant amb la pista enfangada. Aproximadament 40 minuts
després i gràcies a la bona feina dels tècnics de pista, es va reprendre el partit.
Un igualat tercer set va arribar a un 4-4 amb servei per a Marc on el Samuel va desplegar tot el seu tennis per acabar trencant, fent un 5-4 i servei per tancar el partit i
endur-se així el trofeu del III Open Ciutat de Tàrrega Semat Data.
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CAMÍ AL IX MÀSTERS PROVINCIAL
EL TORNEIG ES JUGARÀ EL PRÒXIM MES DE NOVEMBRE A LES
PISTES DEL CLUB TENNIS URGELL EN TOTES LES CATEGORIES
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UN NOU ÈXIT DE L’OPEN SOLIDARI
Lidia Gómez i Anna Gómez, vocals de la Junta Directiva del Club Natació Lleida, van fer
el lliurament al tresorer de l’AECC de Lleida,
del taló corresponent a la recaptació del 7è
Open Solidari CN Lleida by Naymotor.
Un any més, es dóna en benefici de les colònies per a nens i nenes amb malaltia oncològica que es fa a Salardú.
Aquest any, s’ha aconseguit arribar als 580
inscrits, i la suma de les inscripcions en forma de donació a la causa, més la inscripció
a la fila 0 de Fundació La Caixa ha fet que la
recaptació ascendeixi als 10.500 €.

CLOENDA DE CURS DEL CT ALPICAT
El passat 16 de juny es
va celebrar la Festa de
Cloenda del curs 20172018 de tennis d’hivern
del CT Alpicat. Uns 30
nens i nenes de l’escola van gaudir d’aquesta jornada dividits en
dos torns. En finalitzar
tots els participants van
compartir un esmorzar
per recuperar energies.

EL CN LLEIDA MÉS 45 PERD LA CATEGORIA A DE L’ESTATAL
L’equip dels Veterans +45 del CN
Lleida, format pels jugadors Iñaki
Masip, Josep Talavera, Carles Mòdol,
Jordi Vilar i Albert Mòdol, no van poder superar l’equip del Club Internacional de Tennis a Majadahonda (Madrid) amb els quals van perdre pel
resultat de 5-2, eliminatòria que es
va resoldre en els partits de dobles,
després d’un 3-2 advers en els partits individuals.
D’aquesta manera, l’equip del CN
Lleida s’acomiada de la Categoria
Eatatal A, categoria a la que havia
aconseguit pujar l’any passat després
de guanyar a les nostres pistes al CT
València a la final de la Categoria B.
L’equip dels veterans +45 s’ha marcat el repte de tornar-ho a intentar
l’any vinent, any en que hi haurà l’entrada de nous reforços a l’equip com
Fernando Llanes.

FI DEL II TORNEIG DE PRIMAVERA DEL CT ALPICAT

EL CT LLEIDA BRILLA AL CJE DEL CT BARÀ
Els representants del CT Lleida
van aconseguir dos títols i un
subcampionat a la prova del Circuit Juvenil d’Estiu del CT Barà.
En aleví masculí, Guim Clavera,
tercer favorit, es va proclamar
campió en superar a la final el
primer favorit, Álvaro Tormo, per
6-4 i 6-1.
També es va endur el títol Meritxell Teixidó en aleví femení. Partint com a cap de sèrie número
4, va superar a la final la número
3, Lucía Pérez, per 0-6, 6-1 (107).
Finalment, Bruno Melé va ser finalista en benjamí masculí. Melé
(3) va perdre la final per 5-3 i
4-0 davant David Gálvez (2).

TÍTOL PER A JAN RUBIO I SOTS CAMPIONAT
PER A ALEJANDRA CARMONA AL RC POLO
Jan Rubio, CT Urgell, es va proclamar campió en categoria infantil al Torneig SASCO Express que es va jugar a les instal·lacions del RC Polo. El jugador lleidatà
es va desfer després de remuntar de Guillermo Martín
(CT Laietà) per 3-6, 6-3 i 6-2. Per la seva banda,
Alejandra Carmona, CT Urgell, va ser sots campiona.
La jugadora de l’Urgell no va poder amb la cap de sèrie número 2, Carla Vilaginés (CT Barcino), a la final.

CLAUDIA BORBÓN, SUBCAMPIONA D’ESPANYA DE CONSOLACIÓ
Ho va fer com a
integrant del Club
Tenis Andrés Gimeno.
Van perdre la final del quadre de
consolació davant
el València en un
duel ajustat que
es va decidir en
el partit de dobles per 6-4 i
6-4.

ARES LLOBERA,

ELS SICORISTES SANDRA

SUBCAMPIONA AL CIRCUIT

AZORÍN I MARC ANELO

MONTY DEL CT CAN VIA-

S’IMPOSEN EN EL I OPEN DE

BRUGUERA TENNIS ACADEMY

DOBLES SPORTICUS

