
VACANCES  de  l’ESCOLA  DE  TENNIS  de  SANT  LLORENÇ  DES 
CARDASSAR

El passat mes de juny, acabaren els entrenaments de la 
5na. Temporada de l’Escola de tennis de Sant Llorenç.

Els resultats d’aquest any són molt satisfactoris, donat 
la progressió que tots els tennistes han tingut, tant els 
d’iniciació  com  els  de  perfeccionament  i  en 
competició, aconseguint n’Aina Sureda un campionat 
i una final, de dos tornejos disputats.

Per al mes joves, es va disputar el torneig de fi de curs de l’escola, que 
també ho és de les festes, degut a la falta de pistes. Torneig que es disputa 
jugant “tie-breacks”  a 7 punts (n’han de guanyar dos). 

La  categoria  “B”  (repesca)  la  va  guanyar  na  Maria  Luengo,  7/2  7/3  a 
Xander Stock. La final de la categoria “A” la jugaren en Joan Torres, que 
guanyà  6/8 7/3 7/4 a Marc Sancho en una final molt disputada.

Actualment s’està jugant el torneig de les festes, on els infantils, cadets, 
juvenils i absolut femení estan jugant en individuals i en dobles.

Recordar a tots els tennistes que estar de vacances dels entrenaments, no 
vol dir no jugar a tennis.  També es progressa jugant partides.

Bon estiu i bones festes a tots.

  

 

           Grup mixta d’inicació
(d’esquerra a dreta)
Jesper Swinkels, Inés Duran, 
Pere Llull,
Laura Puigròs, Xander Stock, 
Carme Nadal i Biel Pascual



Grup  aleví  de 
perfeccionament
(d’esquerra a dreta)
Bernat  Rosselló, Toni Lluís 
Puigròs,  Marc  Sancho, 
Sebastià  Munar  i  Joan 
Torres

 

Grup  aleví/infantil  de 
perfeccionament
(d’esquerra a dreta i de d’alt a 
baix)
Maria  Luengo,  Antònia 
Sureda,  Alícia  Oliver,  Marta 
Mas i Alba Sancho



Grup  infantil/juvenil  de 
perfeccionament  i 
competició
(d’esquerra a dreta)
Martín  González,  Jaume 
Grimalt, Aina Sureda, Lídia 
Sureda,  Esteve  Gomila, 
Júlia  Jin  Fullana  i  Walter 
Swinkels
-no  és  a  la  foto  en  Toni 
Grimalt-

Grup femení d’inicació
(d’esquerra a dreta)
Catalina  Galmés,  Jackie 
Brown,  Isa  Orell  i  Catalina 
Caldentey
-no  és  a  la  foto  na  Marga 
Cànaves-



Grup  femení  de 
perfeccionament  i 
competició
(d’esquerra a dreta)
Mª  del  Àngels  Galmés, 
Malén  Pascual,  Marga 
Mesquida, Catalina Galmés, 
Marga  Roig  “palera”, 
Antònia  Fullana  i  Elvira 
Galmés.
  


