Espai d'Esports

TENNIS

Campionats de tennis per equips
Resumim aquest mes les diferents participacions dels grups del Club Tennis Cassà en les competicions per equips jugades en la finida temporada.

INFANTILS
En aquesta categoria el nostre equip
no ha fet un mal campionat, ja que el
grup amb què s’enfrontaven era dur de
veritat. Per tant, un cinquè lloc no està malament.
Els membres d’aquest equip són: Joel
Cabarrocas, Gerard i Pau Codolà, Aleix
Crous , Eduard Godoy i David Repiso.

SÈNIOR

DE MÉS DE

40

ANYS
En aquesta categoria els útims resultats han estat bons pel nostre equip, ja
que es va guanyar al CT Blanes per un
contundent 5-0 i al CT Bisbal per un 3-2 .
Cal destacar en aquest últim enfrontament la remuntada del nostre equip que
d’anar perdent per 2-0 va acabar guanyant els altres partits individulas i el doble, que va ser decissiu. Evidentment, la
sorpresa pels contrincants fou majúscula
ja que ells eren els favorits abans de començar.

CAMPIONAT

GIRONÍ INDI-

VIDUAL
Destaquem aquí la bona actuació de la
nostra tennista, Sandra Sánchez, que va
arribar als quarts de final després d’un
bon campionat. Era la primera vegada
que participava en una contesa d’aquetes característiques i s’ha situat dintre les
vuit millors jugadores de la seva categoria. Enhorabona, Sandra.

El mini-tennis va ser present a la Festa
Major

SUPERVACANCES
AL TENNIS
Per edats entre 6 i 16 anys
De dilluns a divendres de les 9 fins a la
1 del migdia
Tennis i altres activitats esportives

ESCOLA

DE TENNIS

Per a totes les edats i nivells
Durant les tardes de les 5 fins a les 8
MINITENNIS, INICIACIÓ, PERFECCIONAMENT. Per a més informació: Tels: 972
46 05 21 Josep M. Dausà 620 709 592
Albert Faxedas

TENNIS AL CARRER PER
LA FESTA MAJOR
El dimarts de la Festa, per la tarda, va
tenir lloc una jornada de mini tennis, en la
qual un grup força nombrós de nens i nenes va poder gaudir durant una bona estona jugant al tennis. Va ser un acte més
de la Festa, que tenim ganes de repetir
per fer conèixer més l'esport al poble.
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Menjador per a banquets
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