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A LA SALUT DEL TENNIS LLEIDATÀ

BONA SINTONÍA I NOUS PROJECTES AL SOPAR DE NADAL DE PRESIDENTS DE LA FCT LLEIDA
El Parador Nacional de Lleida va ser l’escenari del tradicional sopar de Nadal de
presidents de clubs, que va tenir lloc el
divendres i de desembre sota l’organització de la Representació a Lleida de la Federació Catalana de Tennis.
La trobada, que va tenir com a amfitrió el
president de la FCT Lleida, Ignasi García,

va escenificar un cop més la unió del tennis lleidatà i la bona sintonia entre clubs
i federació, a més de servir per parlar de
present, i plantejar reptes i explorar, colze
a colze amb els clubs, noves fórmules i
escenaris que permetin mantenir la solidesa i els trets diferencials que han convertit el tennis lleidatà en una referència.

El bon ambient va presidir un sopar
on Ignasi García, coincidint en que
la trobada va servir per realitzar l’assemblea anual, va repassar alguns
dels principals eixos del tennis lleidatà per a 2018.
Entre ells, sobresurten la consolidació dels projectes que marquen
l’ADN de la FCT Lleida, com són, entre d’altres, la Selecció Lleidatana,
el Màsters Provincial (Circuit 2018),
la Gala del tennis lleidatà i l’Europeu

Sub 18 de Seleccions - Copa de la
Reina.
També cal destacar l’ajut i l’assessorament als clubs en allò que demanen, la col·laboració en projectes de
ciutat i territori, i les múltiples activitats que es realitzen a les instal·lacions de la Caparrella (com el entre
de tecnificació, RDS, grup de cadira
de rodes, formacions, trobades...) o
l’edició de la revista Tot Tennis, entre d’altres.

Entre les novetats per al nou curs,
Ignasi García va presentar alguns
projectes de cara a la primavera per
tal de polir-los de forma conjunta
amb els clubs, programes que tenen
com a repte promocionar les escoles
formatives dels clubs de la província
(reciclatge, formació i seguiment)
i també intentar reactivar el tennis

amateur a les terres de Lleida..
Entre altres dels projectes amb el
qual treball la Representació Territorial a Lleida hi ha un conveni amb
l’INEFC per tal que els alumnes es
puguin treure la titulació i facin les
pràctiques a les escoles de tennis
dels diferents clubs de la capital del
Segrià.

	

TOTA LA INFORMACIÓ DEL VIII MÀSTERS,
EN EL PRÒXIM NÚMERO DEL TOT TENNIS

BLANCA NOS, PRESIDENTA DEL CT URGELL
SUPERA EN LES VOTACIONS A JOSEP PÉREZ I RELLEVA EN EL CÀRREC A RAMON MESTRES
La candidatura de Blanca Nos va ser l’elegida per presidir el Club Tennis Urgell durant la propera legislatura després del comicis celebrats amb una gran participació
(més del 52 per cent del cens). Blanca
Nos va superar a la candidatura encapçalada de Josep Pérez per 160 vots a 132

i relleve en el càrrec a Ramon Mestres.
Blanca Nos comptarà amb les següents
persones a la seva Junta Directiva:
Òscar Guàrdia, Sunsi Abella, Vicente
Traid, Èlia Gutiérrez, Miki Collado, Marisa Carrillo, Óscar Antó, Bea Gimeno, Raúl
Aguila i Alfred Dealbert.

Blanca Nos i Ramon
Mestres van fer la setmana després de les eleccions el traspàs formal de
responsabilitats i atribucions cap a la nova junta
sorgida de les eleccions
del passat cap de setmana.
El Club Tennis Urgell no
vivia un procés electoral
amb més d’una candidatura des de feia 12 anys.

L’OPEN SUMMER FRUIT SÍCORIS, AL COMPLET
EL TORNEIG VA CORONAR ELS CAMPIONS DE TOTES LES CATEGORIES

La vuitena edició de
l’Open Summer Fruit del
Sícoris va completar el
camí al Màsters Provincial. El torneig, que engloba totes les categories,
va celebrar el lliurament
de premis en la seva jornada final.
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A UN PAS DE LA GRAN ÈLIT

EL CT LLEIDA ABSOLUT ES QUEDA A LES PORTES DE LA MÀXIMA CATEGORIA
L’equip absolut masculí del CT Lleida es va
quedar amb la mel als llavis en no poder
aconseguir l’anhelat ascens a la màxima
categoria del tennis espanyol.
L’equip afrontava la fase d’ascens d’Alacant conscient de la dificultat que suposava l’empresa, però va donar la cara en tot
moment i va oferir una excel·lent imatge.
Era la segona participació consecutiva del
CT Lleida a la fase d’ascens. En aquesta
ocasió ho feia amb un equip dirigit per Kike
Huelin i format per Pablo Irigaray, Óscar
Manciñeiras, Enric Guaita, Hugo Palomar
i Xesc Muñoz, substitut d’Albert Larrégola.
A la semifinal davant el Fadura, les coses
van començar malament per als lleidatans
amb les derrotes de Xesc Muñoz i Hugo
Palomar, però els triomfs d’Enric Guaita i
Óscar Manciñeiras van permetre restablir
l’equilibri. Amb un 2-2 global, va arribar el
torn per a Pablo Irigaray, que tenia a prop
el triomf (guanyava per 6-2 i 2-0) quan es
va lesionar i ja va veure condicionat el seu
rendiment.

Va acabar cedint al tercer set i, a més, ja no va poder
participar als dobles, on el Fadura va acabar d’assegurar el triomf 4-2.
Malgrat l’eliminació, cal destacar el gran paper fet pels
nostres jugadors, no només en aquesta fase, sinó durant tot el torneig de la Segona Categoria del Campionat d’Espanya Absolut, ja que el CT Lleida va superar
amb solvència la primera fase, disputada a Saragossa,
on es va desfer de l’equip amfitrió, el Zaragoza CT, per
5-2, i del Móstoles per 4-3.

NOVA PLATAFORMA DE GESTIÓ DE TORNEJOS
TÉ COM A OBJECTIU AGILITZAR I MILLORAR EL SERVEI ALS CLUBS
El CT Lleida va acollir la presentació i formació gratuïta de la nova
Plataforma de Gestió de Tornejos (PGT) de la RFET. Es tracta
d’una eina que a partir d’ara tots
els Jutges Àrbitres ja han d’utilitzar de manera obligatòria per
a qualsevol tipus de campionat/
torneig de la RFET. La presentació ha anat a càrrec d’Òscar Estella (cap informàtic de la RFET)
i de Roberto Pérez (secretari del
CEAT-Comité Español de Árbitros de Tenis) i ha comptat amb
la presència de representants de
diferents clubs de Lleida i Província. Han estat acompanyats
de Jordi Margó, Secretari Tècnic
del Comité Català d’Árbitres de
Tennis i de Imma Martín, Responsable de Gestió de Competició de la FCT. Aquesta eina té
com a objectiu agilitzar i millorar
el servei als clubs i es presenta a
tot Catalunya.

ARAN TEIXIDÓ ACCEDEIX
AL QUADRE GRAN DE
DOS TORNEJOS WTA

Les germanes Aran i Ares Teixidó, jugadores
del Club Tennis Lleida, han disputat darrerament tres tornejos WTA, destacant especialment el paper de la primera d’elles, que ha
aconseguit superar dos fases prèvies. L’exitós periple de les joves jugadores pels tornejos WTA va començar al torneig de Vinaròs,
va continuar al de Benicarló i va acabar al de
Castelló.
A Vinaròs, tant l’Aran
com l’Ares van caure
a la darrera ronda de
la fase prèvia, amb la
qual cosa es van quedar a un pas del quadre
principal. A Benicarló,
l’Ares va tornar a cedir
a la darrera ronda de la
prèvia, però l’Aran va
aconseguir superar-la i
va estrenar-se al quadre gran, on va perdre a primera ronda davant la romanesa Ioana Rosca per 6-4 i 6-3.
La història es va repetir al torneig de Castelló, amb l’Ares caient a segona ronda de la
prèvia i l’Aran accedint al quadre gran, on va
perdre a primera ronda davant la cap de sèrie
número 3, la georgiana Ekaterine Gorgodze,
una rival de 25 anys i amb molta experiència
que la va superar amb claredat per 6-0 i 6-1.

LA JUGADORA
DEL CT LLEIDA
VA SUPERAR
LA PRÈVIA A
BENICARLÓ I A
CASTELLÓ
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DOS TÍTOLS I UN SUBCAMPIONAT DEL SÍCORIS A MONZÓN...
Els representants del Sícoris Club es van
endur dos títols i un subcampionat al 6è
Torneig Talleres Blanco organitzat pel CT
Monzón.
Així, Toni Mayoral es va proclamar campió en benjamí masculí, mentre que Marc
Anelo ho va fer en cadet masculí. El subcampionat va ser per a Paula Arcarons,

finalista en cadet femení.
Pel que fa als quadres de consolació,
Marc Farré va quedar campió en benjamí
masculí i Odei Garcia va ser finalista en
infantil masculí, a l’igual que Eulàlia Pascual infantil femení. Cal destacar també
les semifinals aconseguides per Emili Elias en infantil masculí.

... I EL CN LLEIDA TAMBÉ BRILLA AL TORNEIG ARAGONÉS

TORNEIG DE TARDOR DE DOBLES A ALPICAT
Les instal·lacions del Club Tennis Alpicat
van acollir el passat 18 de novembre una
nova edició del Torneig de Dobles de Tardor.
En la categoria masculina hi van prendre
part un total de 8 jugadors que es van
dividir en 2 grups i van disputar la competició sota el format d’Americana tots

contra tots. Pel que fa al quadre femení,
va comptar amb un total de 12 jugadores per formar 6 parelles. El torneig es
va disputar sota el format de quadre amb
consolació. Destacar el bon ambient entre els participants i el bon temps, fets
que van contribuir a que tothom gaudís
d’una agradable jornada.

UN NOU PUNT ATP PER IRIGARAY

EL JUGADOR DEL CT LLEIDA EL SUMA AL FUTURES DE CASABLANCA
Pablo Irigaray, jugador del Club Tennis Lleida, va
aconseguir al Torneig Futures de Casablanca, al
Marroc, un nou punt ATP en superar la primera
ronda del quadre gran.
Irigaray va viatjar a Casablanca juntament amb el
seu company de club Óscar Manciñeiras i acompanyats pel seu entrenador, Kike Huelin, un cop
acabada la temporada de Futures a Espanya.
L’objectiu d’ambdós era anar agafant experiència
a nivell internacional i sumar, en la mesura del
possible, algun punt ATP.
El cert és que tots dos van estar a un bon nivell,
amb menció especial per Irigaray, que va superar la prèvia gràcies a les seves victòries sobre
el marroquí Anas Chakrouni (6-0 i 6-1) i el suís
Damien Wenger (6-4 i 6-4). Amb això accedia
al quadre gran, on va debutar als 32ns de final
superant el polonès Bartosz Wojnar per 6-3, 2-0
i retirada, una victòria que li atorgava 1 punt
ATP. Posteriorment, Irigaray queia als 16ns de
final davant l’holandès Colin Van Beem per 3-6
i 4-6, malgrat oferir una gran imatge contra un
rival que està al número 400 del món i que era
el favorit número 4 del torneig.

Per la seva banda, Óscar Manciñeiras també
va superar dos rondes a la prèvia, en la segona
d’elles guanyant per 6-4 i 6-3 davant el marroquí Ahmed Reda Aboufirassi, però a la segona va
cedir davant un altre tennis local, Yassine Idmbarek, un rival que ha competit a la Copa Davis
amb el seu país.

