
Aquest cap de setmana es pre-
senta actiu al Club Tennis Manre-
sa, ja que s’hi disputaran un gran
nombre de matxs en diferents ca-
tegories del Torneig Or de Pàdel i
algunes de les finals de l’Obert
Tous de tennis. Així doncs, avui i
demà les portes de les instal·la-
cions seran obertes gratuïtament
per poder veure les finals i per as-
sistir a la cloenda del è Torneig
Juvenil Tous.

En pàdel hi haurà les vint millors
raquetes masculines del circuit
català, i  de les  millors de fe-
menines. El Torneig Or de Pàdel
que es disputa aquests dies al
Club Tennis Manresa és equivalent
a un Màsters . de tennis, i tan
sols és superat en importància
per un gran eslam.

Quant a l’Obert Tous de Tennis,
entre avui i demà es disputaran to-
tes les finals de les diferents cate-
gories. Per a avui se n’han avançat
algunes, la resta es jugaran demà
i dissabte vinent tindran lloc la res-
ta. Avui, a les . h, es juga la fi-
nal de benjamines, a les  els ale-
vins, a les . h els benjamins i
a les  h les alevines. Demà a les
 jugaran els benjamins i les ale-
vines, a les    . h els i les in-
fantils, a les  les dues categories
cadet i júnior, i per a la setmana vi-
nent quedaran els alevins i les fi-
nals cadets. En aquest Obert Tous,
que ha reunit  jugadors, hi
haurà entre els finalistes el jugador
del club David Biosca, actual cam-
pió de Catalunya cadet.

PÀDEL/TENNIS
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L’Obert Tous i el Torneig Or
de pàdel viuen les finals

L’equip femení de la Joviat serà
l’únic representant en la fase final
de la Sèries Col·legials ACB, que se
celebraran a Badalona del  al 
de juny en el format de final a sis.
Les manresanes, que disputaran
tots els partits de la fase inicial al

pavelló de La Plana, debutaran el
dissabte  davant el Maristas la
Merced ( h). El partit següent les
enfrontarà al Peleteiro (h). Si es
classifiquen per a la final, la juga-
rien el diumenge  al pavelló
dels Països Catalans ( h). La fi-
nal masculina es jugarà just des-
prés ( h). Entre els assistents a
l’acte de presentació, que es va fer

ahir a Badalona, hi havia el presi-
dent del DKV Joventut, Jordi Vi-
llacampa, dos jugadors de la pri-
mera plantilla verd-i-negra que
havien guanyat el títol de les Sèries
Col·legials ACB (Pere Tomàs i Jo-
sep Franch), a més a més del re-
gidor d’Esports de la ciutat, Albert
Tomàs, i d’Esther Queraltó, secre-
tari general de l’ACB.

BASQUETBOL BASE
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La Joviat femenina participarà a les
Sèries Col·legials ACB, a Badalona

Josué Hernández, 8è del rànquing català i responsable de pàdel al CT Manresa

ARXIU PARTICULAR

El jugador local David Biosca, campió català cadet, participa a l’Obert Tous

ARXIU PARTICULAR

El balaguerí Jaume Roigés, Roy,
tornarà a ser l’entrenador del Se-
dis Mausa a lliga EBA amb el prin-
cipal objectiu de mantenir l’equip
en la categoria estatal. Royprendrà
el relleu de José Miguel González.

El tècnic balaguerí ha decidit
tornar a la Seu «perquè la situació
professional i familiar» l’hi obliga
a tornar. Per a Roigés, «és un rep-
te nou, tindrem molt menys pres-
supost que l’any passat i per als ju-
gadors no és el mateix viure a la
Seu que ser al mig de Barcelona».
D’entrada, el tècnic no es marca un
objectiu per a final de temporada.
«Sempre me’l marco a curt termi-
ni. No acabes mai de conèixer la lli-
ga, arriben jugadors nous, amb
més qualitat, i tot va canviant, així
doncs, no em plantejo ser primer
o últim, i menys amb aquesta in-

certesa», va explicar el balaguerí.
Roigés ja va entrenar el Sedis

durant tres temporades, entre el
 i el , i ara hi torna després
d’acumular experiència a la lliga
EBA, ja que ha dirigit el CB Navàs,
el BC Andorra, el Montsó, l’ADT
Tarragona i el Caja Rioja, a més del
Torrevieja de lliga LEB i els júniors
de preferent del Lleida.

BASQUETBOL
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Jaume Roigés tornarà 
a dirigir el Sedis vuit
temporades després

Jaume Roigés

ARXIU PARTICULAR

Les inscripcions del è x de
Bàsquet al Carrer d’Igualada ja
s’han tancat. El clàssic torneig or-
ganitzat pel Club Bàsquet Iguala-
da, que es disputarà el  de juny,
de les  del matí a les  de la nit,
tindrà lloc a la plaça de Cal Font i
tornarà a fer gaudir amb un gran
espectacle, a part del torneig, tam-
bé amb el concurs de triples i de
tirs per parelles.
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Les inscripcions del 3x3
d’Igualada, tancades

BASQUETBOL

La pierenca Ester Montaner es va
imposar en categoria júnior al
Trofeu Rossend Cals de marxa at-
lètica sobre un recorregut de 
quilòmetres que va completar en
:. El juvenil Pau del Pozo va ser
segon sobre  quilòmetres
(:), Héctor Hidalgo també va
ser segon en infantils i un traçat de
 km (:), i la cadet Eva Hidal-
go va ser sisena.

JUMPER | IGUALADA

Montaner s’imposa al
Trofeu Rossend Cals

ATLETISME

Els protagonistes de la presentació d’ahir, a Badalona

QUIM ARQUÉ/SERIESCOLEGIALESACB.COM

57
Regió7 | DISSABTE, 12 DE JUNY DEL 2010

POLIESPORTIU�ESPORTS


