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Resultados e Atividades Interclubes Seniores
de Março:
- No Regional de Sub12 o CTE fezse representar pelas atletas Clara
Poudensan e Diana Geirinhas e
pelos atletas Filip Lukowski, Ilia
Nazarenko, Markus Giersiepen,
Nolan Ducarroz, Pedro Estrela,
Rodrigo Geirinhas e Salvador
Abrantes, o resultado de maior
destaque vai para as meias finais
na prova de pares alcançado por
Rodrigo Geirinhas;
- Por sua vez, no Regional de
Sub16 onde
Francisco Paulo
foi vice
campeão na
prova de pares
e cedeu na
meia final de
singulares
também
estiveram
presentes
André Correia,
João Dantas,
José Leite,
Lourenço
Miguens, Miguel Rodrigues, Tiago
Leuven e Tomás Rodrigues;
- Já no de Regional Sub18 o CTE
fez-se representar pelas jogadoras
Mariana Alves e Raquel Lorena e
pelos jogadores Francisco Paulo e
Tomás Oliveira que juntos
atingiram os quartos de final na
prova de pares;

(continua)

As nossas equipas Seniores tiveram sortes diferentes no mês
de Março, a equipa
Feminina foi afastada da
prova depois de perder
por 2-1 frente à
Amadora no jogo
decisivo quanto à
passagem à próxima
fase, foi uma
participação curta das
nossas atletas que
decerto farão melhor no
futuro, fica um agradecimento às atletas, Djasmine
Garnacho, Mariana Alves, Raquel Fernandes, Raquel
Lorena e Sara Neto por terem representado o Clube de
Ténis do Estoril na época de 2015.
Já a nossa equipa Masculina continua imbatível e vai já em
oito vitórias em outros tantos jogos, no mês de Março
disputou a última fase de grupos da Fase Regional e levou
de vencida a equipa do Ace Team e a do CT Jamor ambos
os encontros por 3-2.

Com estas duas vitórias faltam dois jogos para cumprir os
objetivos pretendidos para o inicio da época, o primeiro a
conseguir será o acesso à final do Regional que garante
desde logo presença na fase nacional do Campeonato
Nacional de 3ª divisão, para isso a nossa brava equipa terá
de ultrapassar o CIF na meia final da Fase Regional que
será jogada no nosso clube graças à excelente prestação
até agora, por isso toca a ir apoiar a nossa equipa rumo ao
nacional!!

(continuação)

Millennium Estoril Open – Torneio ATP 250
É já este mês que se vai iniciar no CTE o maior evento de
Ténis a disputar em solo Luso no ano de 2015, é de 25 de
Abril a 3 de Maio que alguns dos melhores jogadores do
mundo vão desfilar pelos nossos courts e os nossos sócios
podem desde já garantir o seu lugar com 20% de
desconto na sua aquisição.
A lista de inscritos já é conhecida e são muitos os nomes
“conhecidos” que vão estar presentes, entre os já
consagrados do circuito vão estar, Feliciano Lopez,
Tommy Robredo, Richard Gasquet, Marcos Baghdatis e
Nicolas Almagro, mas também teremos entre nós Nick
Kyrgios, Borna Coric e
Pablo Carreno Busta
jovens jogadores em
ascensão no circuito
e claro o nosso
melhor jogador de
sempre, João Sousa.
Motivos não faltam para marcar presença!

- 2ª Etapa ATL
Minitour Sub10 –
Clara Poudensan
Campeã em Pares
e Diana Geirinhas
Vice-campeã em
Pares;
- I Open de Alverca
– Raquel Fernandes
Vice-campeã;
- Torneio Smashtour Alverca Sub10
– Clara Poudensan Campeã em
singulares e Vice-campeã em
Pares com Diana Geirinhas;

Serviço e Resposta
com Nolan Ducarroz
CTE: Com que idade
começaste a jogar e há
quantos anos jogas Ténis?
ND: Comecei a jogar há 3
anos, com 8 anos de idade;
CTE: Como começaste a
jogar Ténis?
ND: Comecei a fazer
exercícios com uma bola de CTE: Terra Batida ou Piso
Rápido?
ténis;
ND: Terra batida;
CTE: O que mais gostas no
CTE: Serviço ou Resposta?
CTE?
ND: Dos meus amigos e dos ND: Serviço;
treinadores;
Muito obrigado ao Nolan
pelas suas palavras, assim
CTE: Tens um jogador e/ou
como a toda a família
jogadora favorita?
Ducarroz pela sua simpatia e
ND: Roger Federer;
boa disposição enquanto
CTE: Qual o teu gesto
estiveram no CTE.
técnico preferido?
Fazemos votos de felicidade
ND: Direita;
e esperamos uma visita!
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- Open Juvenil de Oeiras 2015
Sub12B – Rodrigo Geirinhas Vicecampeão em Pares.

Em Abril vamos ter:
- VIII Open International
Tournament de 17 a 19, prova de
Veteranos;
- Millennium Estoril Open,
qualificações dias 25 e 26 e
quadro principal de 27 de Abril a 2
de Maio.

