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TENIS INTERNACIONAL

Entrades des de 15 euros
per veure la Copa Federació
Per a les grades est i oest, a 23 per a les nord i sud, i de 10 per als
menors de 14 anys || Els abonaments per a dos dies, entre 25 i 40 €
ITMAR FABREGAT

REDACCIÓ

❘ LLEIDA ❘ Les entrades per a l’eliminatòria de la Copa Federació
de tenis femení entre Espanya
i Itàlia, que es disputarà a les
pistes del Club Tennis Lleida
els dies 16 i 17 d’abril, ja estan a la venda des d’ahir. La
Federació Espanyola de Tenis
ha fixat els preus per cada una
de les dos jornades en 15 euros
(grades est i oest) i 23 (grades
nord i sud) per al públic adult
i de 10 per als menors de 14
anys.
També hi ha l’opció de comprar abonaments per als dos
dies de competició al preu de
25 i 40 per als adults, segons
la zona de la pista triada, i de
16 per als menors de 14 anys.
Tant les localitats com els
abonaments es poden adquirir online a través de la pàgina
web de la Federació Espanyola
(www.rfet.es).
No obstant, els socis dels diferents clubs de tenis de la província de Lleida poden fer-ho

El CB Lleida, quart en el torneig Ciudad de Alcalá
❘ LLEIDA ❘ L’equip júnior Lleida.net del CB Lleida ha pres part
per primera vegada en el torneig Ciudad de Alcalá, en el qual
van acabar en una meritòria quarta posició. Van perdre en
el seu debut davant el Tenerife Basket, van superar el Lleó
i l’Alcalá i van cedir davant de l’EASO de Sant Sebastià a la
final de consolació.

Segona concentració de pàdel femení a Lleida
Conchita Martínez, capitana d’Espanya, va visitar ahir el CT Lleida.

directament a través de cada
entitat i a un preu especial, que
és de 12 euros per a una sola
jornada i de 20 per als dos dies, en el cas del públic adult. Si
es tracta dels menors fins a 14
anys, seran 8 euros per jornada
i 14 l’abonament.
D’altra banda, Carla Suárez,

una de les estrelles de l’equip
espanyol de la Copa Federació
i que era dubte per a l’eliminatòria per una lesió al turmell
que es va fer a Indian Wells, va
anunciar ahir la seua “disponibilitat” per estar a les ordres
de Conchita Martínez, amb la
qual es va reunir ahir.

❘ LLEIDA ❘ Les pistes del Club Tennis Urgell acolliran avui, des
de les 9 del matí fins a les 21.00 hores, la segona edició de la
Trobada de Pàdel Femení, que comptarà amb la participació
de 56 parelles i un total de 112 participants, tots repartits
en quatre categories.

Copa d’Europa de ràfting a Rialp i Sort al juny
❘ RIALP ❘ Els municipis de Rialp i Sort ultimen els preparatoris
per acollir el proper mes de juny la Copa d’Europa de ràfting,
la primera competició oficial de la Federació Internacional
que es disputarà en territori espanyol, com va anunciar SEGRE fa diverses setmanes.

SEDIS BÀSQUET

BÀSQUET

El CB Pardinyes
organitza el seu
primer campus

La Cooperativa Cadí aposta pel bàsquet ■ La plantilla del Cadí
la Seu, que dissabte passat va tancar la Lliga, va posar ahir el
punt final a la temporada amb una visita a les instal·lacions de

CADÍ SCCL, el patrocinador de l’equip des de fa molts anys i el
president del qual, Lluís Clotet, va mostrar la predisposició de
l’empresa a continuar amb l’esponsorització el 2017.

❘ LLEIDA ❘ El Club Bàsquet Pardinyes, amb motiu del cinquanta
aniversari, ha organitzat el seu
primer campus d’estiu que tindrà lloc a Vilaller durant el mes
de juliol. D’altra banda, l’equip
d’EBA disputa avui a la pista
del Sabadell Sant Nicolau la
cinquena jornada de la fase de
permanència, un rival que té el
mateix nombre de victòries que
els lleidatans.

