Espai d'Esports

TENNIS

L'actualitat del Club Tennis Cassà
Es continuen desenvolupant a un bon nivell els diversos campionats en els que participen els nostres equips.
En els últims partits celebrats, l’equip de “més quaranta” va
debutar amb bon peu, ja que va guanyar clarament al CT. Farners
per un clar 4-1 i al C.T Sant Feliu per un rotund 5-0.

ESCOLA

DE TENNIS

Els responsables de l’Escola ja ens estem preparant per l’estiu! Tenim ganes d’oferir un ampli ventall d’activitats per als més
joves i també per als més grans.
No cal dubtar-ne que l’estiu és una bona època per tal d'iniciar-se en un nou esport pels que no el coneixen i millorar i
aprendre una mica més pels que ja en saben.
Només fa falta animar-se i provar-ho.

ÉS

CAR PRACTICAR EL TENNIS?

Possiblement la desconeixença fa que força persones pensin
que jugar a tennis és car.
Poca gent sap que, en aquests moments, és segurament l’esport més barat que es pot practicar al nostre poble.
De fet és l’únic que és pot realitzar diàriament en unes instal·lacions i només per 0.36 e (60 pts) diàries.
INFORMA’T i ENGRESCA’T.

ASSEMBLEA

ORDINÀRIA

Sense cap incidència digna de menció es va celebrar l’Assemblea Ordinària del Club. A part de l’aprovació dels comptes
de l’any passat i del Pressupost per aquest any que puja a la
quantitat de 24.725 e, es va donar compte del funcionament de
l’Escola de Tennis fent una valoració positiva dels resultats obtinguts entre altres coses degut a l’increment d’alumnes.
Es va parlar també dels campionats que s’estan realitzant , de
les millores fetes a les instal·lacions i de les inversions possibles
a fer en un futur.
També es va comentar la idea de fer durant el proper mes de
juny el “DIA del TENNIS”, una jornada de portes obertes per tal
que tothom que tingui ganes de provar aquest esport ho pugui
fer.

TENNIS

I ESPECTACLE AL

GODÓ

Com en anys anteriors, un bon grup d’alumnes de l’Escola i
també alguns pares, van tenir l’oportunitat d’anar a un dels espectacles tennístics més importants del país: el Godó.
Veure en directe els millors tennistes actuals en terra ; gaudir
de l’entorn que comporta aquest esdeveniment, a més de contemplar unes magnífiques instal·lacions, fan que aquest dia sigui molt especial per a tots els qui hi vam anar. De veritat que val
la pena!
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