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EL 9 NOU

ESPORTS Club Tennis Vic

El torneig, que acabarà diumenge, reunirà els millors tennistes de l’Estat

Campionat de Catalunya
en cadira de rodes, al CT Vic
Les pistes de terra del CT Vic
seran l’escenari del XXIII
Campionat de Catalunya
Open de tennis en cadira
de rodes - Oliver Puras in
memoriam. El campionat
començarà aquest divendres,
amb la disputa dels primers
partits, i finalitzarà diumenge amb les finals de les
respectives categories. Tot
i així, aquest dijous se’n va
fer, de forma oficial, la inauguració. El torneig compta
amb els millors jugadors de
la modalitat d’àmbit nacional
i s’hi han inscrit un total de
16 tennistes, entre ells el
gran favorit a emportar-se
el títol, el català Quico Tur.
Aquest divendres es jugaran
les primeres rondes i també
els quarts de final. Dissabte
estan previstes les semifinals individuals i de dobles
i també les de consolació.
Diumenge a partir de 2/4 de
10 del matí començaran les
finals del campionat, tant
les individuals com les de
dobles, així com també la
final de consolació.
Des del Club Tennis Vic
apunten que “ens fa molta
il·lusió acollir un campionat
d’aquestes característiques,
consagrat com tot un referent en el circuit nacional i
en què cada any es donen cita
els millors tennistes en cadira de rodes”. De fet, recorden
que “vam sol·licitar poder
organitzar aquest torneig
perquè el CT Vic sempre s’ha
implicat i col·laborat en tot
tipus d’esdeveniments socials i solidaris”, ja siguin campionats o altres actes com la
Marató, en els quals demostrem “els nostres valors”.

Cara i creu
al Campionat
de Catalunya
El Club Tennis Vic va disputar el Campionat de
Catalunya per equips en la
categoria Cadet. A la categoria Argent, el CT Vic femení
va perdre contra el CT Castellar del Vallès per 4 a 0. En
canvi, en la categoria Argent,
el CT Vic masculí va guanyar
4 a 3 el CT Badalona. En la
següent eliminatòria, però,
el conjunt vigatà va caure
contra el CT Belulla per 5 a 0.
D’aquesta manera, el CT Vic
manté la categoria.

Victòria del CT
Vic +35 davant
el Masnou

Quico Tur és un dels grans favorits a emportar-se el títol

Aquesta és la primera vegada
que el CT Vic organitza un
campionat d’aquestes característiques, ja que fins al
moment “havíem organitzat
alguna exhibició, però mai
cap torneig”.
Aquest campionat està
organitzat pel Club Tennis
Vic, la Federació Catalana
d’Esports per a Persones
amb Discapacitat Física i la
Federació Catalana de Tennis
i compta amb la col·laboració
d’Adfo i de l’Associació Sant
Tomàs, així com també d’altres institucions i empreses
que fan possible que es porti
a terme el campionat. Aquest
està dedicat a Oliver Puras,
un tennista que jugava en la
modalitat de cadira de rodes
i que va morir l’any 2009.

Xerrada i reflexions
sobre la discapacitat
Quico Tur i Jordi Molas van
ser els encarregats de pronunciar la xerrada “Game
Over, quan una discapacitat
et canvia la vida”, en el marc
del Campionat de Catalunya
Open de tennis en cadira de
rodes que s’està disputant
al club. Va ser aquest dijous
a la tarda a les instal·lacions
del Club Tennis Vic i en una
activitat emmarcada dins la
campanya de prevenció d’accidents de trànsit. Amb ella
es reflexiona sobre les pors i
els neguits dels adolescents
“per veure fins a quin punt
són conscients que ells són

ELS EQUIPS DE L’ESCOLA DE TENNIS i PÀDEL (1)
Els entrenadors
de l’escola de
tennis i pàdel
El grup de monitors per
a la temporada 2013/14
de les escoles de tennis i
pàdel del Club Tennis Vic
està format per Xell Parés,
Jordi Serra, Gerard Morales,
Ariadna Rovira, Manel Sala,
Sergi Pla, Gil Sala, Joaquim
Llimós (director), Isaac
Tortadès, Adrià Casajuana,
Núria Rovira, Guillem
Marín, Èric Vila, Mireia
Pérez, Clàudia Sañé, Albert
Poblet i Adrià Mercadal. A
la foto, d’esquerra a dreta i
de dalt a baix.

Divendres, 18 d’octubre de 2013

els responsables i protagonistes de gran part de les coses
que els succeeixen al llarg de
la vida”, expliquen des del
club. També es va parlar dels
problemes relacionats amb
l’accessibilitat d’aquest col·
lectiu.
Els assistents a la xerrada
també van poder conèixer la
tasca que duen a terme els
voluntaris a l’Associació Sant
Tomàs i van poder conèixer
quins són els passos per
formar part de la borsa de
voluntariat de l’associació
amb l’objectiu de “treballar
els valors”.

El CT Vic va superar el CT
Masnou en el Campionat
de Catalunya +35. L’equip
vigatà va guanyar clarament
per un resultat final de 5 a
0. Guillem Vizcaino es va
imposar a Àlex Blasco per 6/1
i 6/4; Jordi Serra va guanyar
Eduard Boranegra per 6/2
i 6/1; Jordi Moya va vèncer
Josep M. Lligoña per 7/3 i
6/2; Jordi González va superar Bruno Ribot per 6/3 i 6/2,
i Albert Ylla va guanyar 6/3 i
7/5 Gustavo Figa.

Circuit Amateur
de pàdel al Club
Tennis Vic
Durant aquesta setmana s’està disputant al Club Tennis
Vic el Circuit Amateur de la
Catalunya Central de pàdel.
En total hi ha 106 participants dividits en les categories masculines, femenines
i mixtes. Totes les finals es
jugaran dissabte a la tarda.
La primera a disputar-se serà
la mixta, a partir de 2/4 de 5
de la tarda, mentre que a 2/4
de 6 es jugaran la masculina i
la femenina.

