Núm. 130

juny de 2017

EL CT LLEIDA DOBLA L’ESPECTACLE

EL LLEIDA OPEN SAN MIGUEL 0,0 ISOTÓnica viu amb èxit la primera edició
El Club Tennis Lleida va coronar el
passat diumenge 7 de maig Pedro
Martínez i Olga Sáez com a campions
del Lleida Open San Miguel 0,0 Isotónica, una experiència pionera en el
tennis espanyol consistent en la celebració simultània de dos tornejos ITF

masculí i femení dotats cadascun amb
25.000 dòlars. El CT Lleida va esdevenir, d’aquesta manera, el primer club
de l’Estat espanyol que acull aquest
repte organitzatiu i esportiu, englobant
el 32è Futures masculí i el 49è Ana
Huidobro femení.

La final masculina enfrontava els dos jugadors més regulars al llarg del torneig i que
s’havien enfrontat dos cops fins avui, amb
1-1 de balanç. Pedro Martínez, 316 del món
i de només 20 anys, arribava tercer favorit
i exhibint aquesta condició de cap de sèrie amb un joc molt sòlid, davant un Gerard
Granollers (552 i 28 anys) que venia de la
prèvia amb una trajectòria impecable, tot i
que a les semifinals va haver de lluitar durant tres hores i mitja per guanyar-se un lloc
a la final.
La primera mànega va ser de superioritat
clara de Pedro Martínez, un jugador molt
seriós i més madur del que s’adiria a la
seva edat. 6-3 per a ell i llançat cap al títol al segon set, en què va arribar manant
als moments clau. Martínez tenia 5-3 al seu
favor i servei, però ho va desaprofitar, i al
joc següent va disposar d’una pilota de set i
partit, però incomprensiblement també l’ha
va fallar amb una esmaixada que semblava fàcil. Granollers ho va aprofitar per consolidar el break, fer realitat la remuntada i
forçar el tercer set després d’encadenar 4
jocs (5-7). Al tercer, Martínez va passar moments de dubte i d’angoixa, encara amb el
pes d’aquella errada clau donant-li tombs al
cap, però poc a poc es va anar refent i va
saber reconduir la situació fins fer-se amb la
mànega i amb el partit per 6-4.

En dones, el duel es presentava també molt
obert, amb una de les protagonistes, la barcelonina Georgina García (265 del món, 25 anys)
que buscava el doblet després d’haver triomfat
en els dobles. La seva rival, la madrilenya Olga
Sáez (272 del rànquing i 23 anys) arribava a la
final amb l’aval de no haver cedit ni un sol set.
El partit no va defraudar, amb les dos jugadores
ben plantades al fons de la pista oferint llarguíssims intercanvis de cops. La primera mànega va
ser per a la madrilenya per 6-4, i la segona semblava que també la tenia ben encarrilada, però
Georgina García, que havia guanyat l’únic duel
anterior entre elles (ja feia tres anys, al 2014), va
ser capaç de forçar el tie break. En el desempat,

però, Olga Sáez va fer valer la seva llei i es va adjudicar la victòria en la segona pilota de partit de
què va disposar. Al final, i després d’1 hora i 51
minuts de lluita, 6-4 i 7-5 (6) per a la nova campiona de l’Anna Huidobro, que d’aquesta manera
va acabar el torneig sense perdre ni un set.
L’acte de lliurament de premis va comptar amb
la presència del president de la RFET, Miguel
Díaz Román; del director esportiu federatiu, Javier Soler; del president del CT Lleida, Jorge Culleré; i del president de la FCT, Joan Navarro, el
president de la FCT Lleida, Ignasi García, a més
dels regidors de la Paeria Fèlix Larrosa i Marta
Gispert, de representants de les institucions locals, d’altres clubs i dels patrocinadors.

presència lleidatana

El Lleida Open San Miguel 0,0 Isotónica que es va

i 6-0. La resta de jugadors del club lleidatans a la

celebrar a les pistes del CT Lleida va tenir accent

prèvia, que eren Marc Pascual (CT Lleida), Alejandro

lleidatà.

Barranco (CT Lleida), Enric Guaita (CT Lleida) i San-

Començant pels individuals, quatre jugadors van ac-

dra Azorín (Sícoris), van caure a la primera ronda.

cedir per invitació al quadre principal, i tots ells van

Pel que fa als dobles, en el capítol masculí Alejandro

caure a la primera ronda. Alejandro Serret (CT Llei-

Serret-Marc Pascual, del CT Lleida, va perdre davant

da) va perdre davant Maxime Authom, cap de sèrie

l’italià Crepaldi i l’alemany Meis (6-0 i 6-2); Pablo

número 2, per 6-4 i 6-2, mentre que Pablo Irigaray

Irigaray (CT Lleida)-Jorge López van caure davant

va cedir davant el rus Ivan Gakhov, cap de sèrie nú-

Ortega-Vega per 6-3 i 6-1; i Enric Guaita (CT Lleida)-

mero 7, per 7-6 (4) i 6-3. Ares Teixidó (CT Lleida) va

Roger Ordeig van perdre amb Arias-Wuu (6-0 i 6-3).

ser eliminada per l’australiana Isabelle Wallace per

En noies, Ares Llobera (CT Urgell)-Starostoyants van

un doble 6-2, el mateix resultat que va deixar fora

superar a la primera ronda Sandra Azorín (Sícoris

Aran Teixidó (CT Lleida) enfront la cap de sèrie nú-

Club)-Alicia Alegre per 6-0 i 6-3, però van perdre

mero 7, la búlgara Aleksandrina Naydenova.

per 6-2 i 6-0 en la segona davant les segones favo-

També hi va haver presència lleidatana a la fase prè-

rites, la veneçolana Andrea Gámiz i l’espanyola Ge-

via, amb cinc tennistes. De tots ells, només Ares

orgina García. Per la seva part, Aran i Ares Teixidó

Llobera (CT Urgell) va passar dues rondes, tot i que a

van perdre a la primera ronda davant les espanyoles

la darrera va perdre davant Cristina Mayorova per 6-1

Yvonne Cavallé i Irene Burillo per 6-2 i 6-4.

Paral·lelament a la competició individual, s’ha
disputat el torneig de dobles, les finals del qual
es van celebrar durant la jornada dle divendres
5 de maig.
Els campions van ser, en homes, l’italià Erik Crepaldi i l’alemany Pascal Meis, vencedors per 7-6

i 6-4 davant el bolivià Boris Arias i el xinès Yibing Wu, mentre que en dones es van imposar
l’espanyola Georgina García i la veneçolana Andrea Gámiz en batre per 6-1, 4-6 i 10-8 en el
super tie break final a la bielorussa Vera Lapko i
la búlgara Aleksandrina Naydenova.

un torneig pioner

Les pistes del Club Tennis Lleida van acollir una
experiència pionera dins del tennis espanyol
consistent en la celebració simultània de dos
tornejos ITF (Federació Internacional de Tennis)
masculí i femení dotats cadascun amb 25.000
dòlars.
El projecte va ser presentat a les instal·lacions
del CT Lleida, en un acte que va comptar amb
la presència de Nacho Fontova, vicepresident
segon del CT Lleida; del president de la Federació Espanyola de Tennis, Miguel Díaz Román;
del president de la Federació Catalana a Lleida,
Ignasi García; d’Itziar Gavaldà, directora regional
a Lleida de la companyia Mahou San Miguel; del

diputat Paco Cerdà; i del representant territorial
d’Esports de la Generalitat, Joan Segura.
El màxim dirigent federatiu va voler ressaltar
la capacitat i l’experiència organitzativa del CT
Lleida, “demostrada en múltiples ocasions”, un
fet que ha convertit l’entitat lleidatana en “tot un
referent a nivell estatal”.
Per la seva part, Ignasi García va posar en valor
que el CT Lleida fos “el primer club a Espanya
que afronta el que serà una prova de foc, de
manera que un cop més Lleida serà una ciutat
que sonarà a nivell internacional”, mostrant-se
convençut que els clubs de Lleida “som una garantia d’èxit organitzatiu”.

El futur del tennis lleidatà, en joc

Les instal·lacions de la Caparrella
de la FCT Lleida van acollir el 27
d’abril una jornada d’entrenament/
competició adreçada a la categoria benjamí i emmarcada dins el
programa de Recerca, Detecció i
Seguiment de jugadors i jugadores.
La vintena de tennistes convocats
van participar en entrenaments
tècnics-tàctics, en partits d’entrenament i en proves coordinatives.

Els citats van ser, pel CT Urgell,
Nil Rubio; del CT Lleida, Adrià
Franco, Lande Culleré, Alejandro
García, Meritxell Teixidó, Maria
Ruiz, Irene Barios i Martina Ensenyat; del CN Lleida, Dani Fraile,
Roger Dolcet, Jordi González, Joana Ripoll, Cèlia Torrelles i Anna
Noguero; del Sícoris Club, Toni
Mayoral, Alan Vilafañe i Marc Farré; i del CT Mollerussa, Oriol Huguet, Jan Garrofé i David Gálvez.

la FCT Lleida
organitza
una trobada
de categoria
benjamí a les
seves pistes de
la Caparrella

La Recerca, Detecció i Seguiment de jugadors i jugadores catalans és una prioritat
federativa que es du a terme a través dels
directors dels clubs. Així, les joves promeses
del tennis català són convocades a les jorna-

des del RDS, que permeten als tècnics de la
Federació i dels clubs del territori conèixer la
realitat del tennis juvenil català. Més de 320
jugadors/es de més de 50 clubs participen
en les jornades RDS de la FCT.

minitennis i juguem, en acció
el CN Lleida i el CT Lleida acullen les proves formatives

Lleida, als RDS de la FEDERACIó
Durant el mes de maig, la Federació Catalana de Tennis va organitzar algunes trobades del
programa de Recerca, Detecció i Seguiment. Les trobades es van fer a a les instal·lacions
de Cornellà i sempre hi va haver representació lleidatana. A les dues darreres trobades, on
hi era present el Director Tècnic Provincial de la FCT Lleida, Marc Ivan Rodríguez, hi van
participar, per una banda, Meritxel Teixidó (CT Lleida) i Joana Ripoll (CN Lleida), i per l’altra,
Álex Orán (CT Lleida) i Sergi Viles (CT Mollerussa).

la Xpress Cup-Fundació Jesús
Serra aterra amb èxit al CN Lleida
Un total de 182 participants i 28 equips
es van donar cita el 22 d’abril al CN Lleida
amb motiu de la Fase Provincial de Lleida
de la Xpress Tennis Cup-Fundació Jesús
Serra. Els participants eren provinents de
clubs d’arreu de la província. En Sub 10
masculí, el guanyador va ser el CN Lleida,

amb el CT Lleida com a finalista; en Sub
10 femení, el CT Urgell es va endur el
títol i el CT Lleida va ser subcampió; en
Sub 12 masculí, va guanyar el CN Lleida
A, i el finalista va ser el Sícoris; i en Sub
12 femení, títol per al CN Lleida, amb el
CT Lleida com a finalista.

La prova va significar el tret de sortida de la nova
iniciativa esportiva de la Fundació Jesús Serra,
que pretén donar un impuls més al tennis formatiu.
La Xpress Tennis Cup és el nou projecte esportiu i compta amb el suport del Grup Catalana
Occident i la Federació Catalana de Tennis. Se

celebra anualment en les categories Minitennis,
Sub-10 i Sub-12 (masculines i femenines).
Es tracta d’un format innovador, on els jugadors
competeixen en partits de només 20 minuts. El
campionat està dirigit a nens i nenes d’entre 5 i
12 anys que competeixen per equips representant el seu club.

	

Més de 300 participants a l’Open
Prat Llongueras del CT Lleida

Una nova edició de l’Open
Prat Llongueras organitzat
pel Club Tennis Lleida va
viure el seu punt final amb
la disputa de les finals de
totes les proves juvenils. En
total han estat més de 300

participants repartits en 18
categories, des de benjamins
fins a les proves veterans de
+35 i +45, que han omplert
les pistes del CT Lleida durant més de dos mesos de
competició. Com a novetat

d’aquest any, s’ha fet quadre
de consolació en totes les
proves, d’aquesta manera els
perdedors de les primeres
rondes han tingut l’oportunitat de continuar en la competició.

ares teixidó brilla a la CaJa Mágica
Ares Teixidó, jugadora del CT
Lleida, es va proclamar subcampiona al Masters Sub 16
del Mutua Madrid Open, que
es va disputar a la Caja Mágica.
Ares Teixidó va recollir el premi
de mans d’Alberto Berasategui,
director del Mutua Open Sub
16, qui també va lliurar el ceptre de mestra a Leyre Romero.
Coincidint amb la prova ATP/
WTA de Madrid i a les mateixes
instal·lacions de la Caja Mágica, es va jugar la fase final del
circuit Mutua Madrileña en ca-

tegoria sub 16, una competició
a la qual només hi accedien 16
jugadors/res, concretament els
guanyadors i les guanyadores
de les diferents proves de l’any
disputades en diferents ciutats.
El CT Lleida va estar representat per les germanes Aran
i Ares Teixidó, que per capricis
dels sortejos van quedar emparellades a la primera ronda.
L’Ares va superar l’Aran en un
partit que es va decidir per 7-5
al tercer set, on l’Aran va disposar d’un avantatge de 5-1.

Superada aquesta ronda, l’Ares
va continuar mostrant un molt
bon nivell que la va portar fins
la final. Així, la lleidatana va
arribar al partit que decidia el
títol després de superar Nadja Bay en els quarts de final,
per 6-4 i 6-1, i Uxia Martínez,
quarta cap de sèrie, per 7-6 i
6-1, a les semifinals. A la final,
però, Ares Teixidó no va tenir
opció i va caure davant la que
va ser la sensació i la gran sorpresa del torneig, la valenciana
Leyre Romero, per 6-0 i 6-2.

un altre ‘duel’ periodístic Lleida-bcn
la tradicional trobada esportiva-amistosa es va fer al RCT Barcelona
Un any més les instal·lacions del RCT Barcelona van acollir a finals de maig la trobada de
periodistes tennistes de Barcelona i Lleida.
La jornada va comptar amb la presència, entre d’altres, del president del club barceloní,
Beto Agustí, del director tècnic de RCT Barcelona, el lleidatà Albert Costa; del president
del Club Tennis Urgell, Ramon Mestres; del
representant territorial d’Esports de la Generalitat a Lleida, Joan Segura; i del cap de
premsa del torneig Comte de Godó, Carlos

Martín. La propera cita està prevista pel mes
d’octubre en terres lleidatanes, encara amb
data per decidir.
Aquestes trobades es van iniciar l’any 1999
just després de la celebració de l’eliminatòria
de Copa Davis que va enfrontar Espanya i
Brasil a les instal·lacions del CT Lleida, i en
les que el combinat que preparava Manolo
Santana va perdre per 2-3 amb una exhibició
del brasiler Gustavo Kuerten, que va guanyar
els tres punts que va disputar.

el CT Alpicat juga el ‘doble’
El Club Tennis Alpicat
va acollir, el dissabte
29 d’abril, el Torneig
de dobles d’adults.
La competició va aplegar cinc parelles en la
categoria
femenina,
que van jugar en format lligueta, i quatre
jugadors en la categoria masculina, que van
jugar tots contra tots.
El torneig es va prolongar durant cinc hores i
va destacar pel magnífic ambient que es va
viure, culminat amb un
dinar de germanor que
va aplegar 30 persones i on es van lliurar
els diferents obsequis
als premiats de cada
categoria, a més de
realitzar diferents sortejos entre tots els participants.

Excel·lents resultats de serret i Miranda a Egipte
Alejandro Serret i Pepe Miranda (CT Lleida) van obtenir uns excel·lents resultats
a la prova ITF de El Cairo, proclamant-se
campions en dobles i amb Miranda com
a finalista en individuals. Començant per
aquest darrer quadre, Pepe Miranda va arribar fins a la final, on va caure per 6-1 i
6-3 amb el cap de sèrie numero 2, l’egipci Mohamad Gomaa, un rival que ja havia
deixat fora Alejandro Serret en la ronda de
quarts de final per 6-2 i 7-5. Pel que fa als
dobles, la parella lleidatana va aconseguir
el títol davant el polac Adamek i el britànic
Ahmed per un contundent 6-2 i 6-0.

Doble èxit de Lorena Rouillon (CN Lleida) als EEUU
Lorena Rouillon, jugadora lleidatana formada l’Escola de
Tennis del Club Natació Lleida, ha aconseguit un doble èxit
esportiu aprofitant la seva estada als Estats Units, on està
estudiant. La Lorena, que estudia a la William Carey University mitjançant una beca, ha entrenat molt dur des de
principi de curs per participar a les competicions Regular
Season, Conference i Nationals, tres campionats per equips
dels quals el Nationals és el més important perquè es disputa contra totes les universitats dels Estats Units.
De moment, la Lorena i les seves companyes ja han guanyat
la Regular Season i la Conference, i pel que fa al Nationals,
tant l’equip de noies com el de nois de la seva universitat
estan classificats en el número 6 dels Estats Units en la
seva divisió, la NAIA.

