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Sergi Pla i Humbert Tura mostren la
seva millor versió a la final del III
Gran Torneig Novatilu
El Foment d'Esports de Tona ha acollit aquesta setmana, del 15 al 21 de juliol, la tercera edició del
Gran Torneig Novatilu de pàdel. El campionat ha estat un èxit de participació, amb una vuitantena
de parelles i més de 150 jugadors.
- Galeria de fotos del torneig, a Facebook (comparteix)

El torneig ha comptat amb els millors palistes d'Osona i de les comarques veïnes, distribuïts en sis
categories: A, B i C, al masculí i femení respectivament. Els guanyadors de les categories
absolutes han estat Sergi Pla i Humbert Tura, i Ariadna Rovira i Gemma Arrom.
A destacar, el partit d'exhibició que han protagonitzat aquest dissabte quatre dels millors jugadors
del circuit de pàdel: Javier Escalante i Adrià Mercadal, habituals al World Padel Tour, i Ferran Insa i
Dario Gauna. Tots ells han mostrat un joc brillant, i els aficionats han pogut gaudir de punts
espectaculars.

La final masculina, amb dues de les millors parelles de la comarca. Foto: Foment d'Esports

En la categoria masculina A, la parella Pla-Tura s'ha imposat a la final a Xevi Sagalés-Joan
Bubé per 6-2 i 6-3. Els vencedors, després de passar una agònica semifinal contra Víctor
Alsamora i Isaac Tortadés, han mostrat la seva millor versió a la final, amb un joc molt agressiu
que ha desbordat els seus rivals.
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La categoria B masculina ha estat la més nombrosa, amb 24 parelles. Se l'han endut Pol
Brugarola i Andreu Terstard, que han guanyat Jordi Saña-Albert Nualat en una final de gran
nivell. El resultat, però, ha estat contundent: 6-4 i 6-2.
La categoria C masculina se l'han emportada Joan Vivet-Isaac Vivet que s'han imposat per 6-2 i
6-3 a la final a Xevi Codina-Àngel Ballesteros.
Més competida ha estat la resolució de la categoria A femenina. Victòria d'Ariadna Rovira i Gemma
Arrom contra Iris Carretero i Noe Morcillo, per un doble 7-5.

Els aficionats han gaudit de valent amb el partit d'exhibició. Foto: Foment d'Esports

Pel que fa a la categoria B, les vencedores han estat Anna Camps i Carla Escudé, que han
guanyat Anna Aguiar-Montse Creus a la final per 6-3 i 7-5.
L'última categoria femenina ha tingut com a protagonistes tres joveníssimes jugadores que
donaran molt a parlar en els propers anys. La victòria ha estat per a Montse Cuní i Júlia Sañé,
que han vençut les dues germanes Rovira, l'Aina i la Carla, per 6-2 i 7-5.
El torneig ha comptat amb la col·laboració, a més de Novatilu, de Casa Tió, Aluminis Jordi,
Intersport Horitzó, MS grup disseny gràfic i Bigfine. Moltes gràcies a tots ells.
------------------RESULTATS DE LES FASES PRÈVIES
-

Masculí A
Masculí B
Masculí C
Femení A
Femení B
Femeni C
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RESULTATS DE LES FASES FINALS
-

Masculí A
Masculí B
Masculí C
Femení A
Femení B
Femeni C

La final femenina ha estat molt disputada. Foto: Foment d'Esports
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