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ELS RESULTATS DEL DARRER CAP DE
SETMANA DE 2018

Títols per a Maria Asensio a l’Open de Nadal del Tennis Urgell i per a Sergi Viles i Álvaro Pérez al Sasco Express del
CE Laietà
Començant per l’Open de Nadal del CT Urgell, cal destacar que Maria Asensio (3) es va endur el títol benjamí femení en batre
a la final Paula Capdevila (CN Lleida) per 4-1 i 4-0. Prèviament, Asensio havia superat dos companyes del club, Daniela
Carmona i Aina Fontova, i la segona favorita, Alba Sanmartín (CN Lleida).
També cal destacar els subcampionats obtinguts per Jan Rubio (1) en infantil, en perdre la final davant Pau Bosch (CT
Tarragona) (2) per 6-4 i 6-2; Alejandra Carmona en aleví femení, en caure a la final davant Joana Ripoll (CN Lleida) per 7-5 i
6-1; Nil Jiménez (2) en aleví masculí, derrotat a la final per Álex Orán (CT Lleida) (1) per 6-0 i 6-2. Finalment, també cal
esmentar com a semifinalistes Lluc Pérez (infantil masculí), Nil Rubio (aleví masculí) i Aina Fontova (benjamí femení).
A l’altre torneig disputat, el Sasco Express Pere Masip del CE Laietà, darrera prova del Circuit, el més destacat va arribar de la
mà de Sergi Viles i Álvaro Pérez, que es van proclamar campions. Viles (2) ho va fer en aleví masculí, després de batre a la
final Manel Lázaro (CT Barcino) (1) per 6-3, 2-6 i 10-7, mentre que Pérez (4) ho va aconseguir en infantil masculí 2 després de
superar a la final Àlex Ortiz (CE Mas Ram) per 6-0 i 7-5.
També cal recordar que Alejandra Carmona va ser sotscampiona en aleví femení i que Óscar Traid també va finalitzar segon,
mentre que Jan Rubio i Pere Verdú van ser semifinalistes en infantil masculí i en cadet masculí 2, respectivament.
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