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La jugadora resident a Sant Cugat Marta Marrero guanya el Campionat de Catalunya
La parella formada per la jugadora resident a Sant Cugat
Marta Marrero i Lucia Sainz han guanyat el Campionat de
Catalunya de pàdel en imposar-se (6-1 i 6-2) davant Sandra
Bellver i Marina Guinart en una competició disputada al
Junior durant tota aquesta setmana. El torneig ha batut el
rècord de participants en una competició catalana amb més de
340 parelles. A la categoria masculina, Enric Sanmartí i Tonet
Sans han aixecat el títol després de superar (4-6, 6-4 i 7-6) a
Toni Bueno i Ruben Rivera. La final masculina ha estat
presidida pel regidor d'Esports, Francesc Carol.

Les instal·lacions del Junior han acollit per primera vegada un Campionat de Catalunya absolut i amb un
registre històric de participants. Una setmana sencera de pàdel i amb una dada prou significativa, jugar 63
partits en un mateix dia en 11 pistes a ple rendiment.
698 participants entre la categoria masculina i femenina que ha demostrat el bon estat de salut d'aquest esport
a Catalunya. La final femenina ha estat plena de superioritat de la parella Marrero i Sainz que han disputat el
segon torneig juntes des que han format aquest binomi.
Marrero ha destacat la bona entesa amb Sainz i diu que la final ha estat més competida del que diu el
marcador.
A la final masculina molta igualtat i un autèntic espectacle de lluita. Finalment triomf ajustat per Sanmartí i
Sans. El director esportiu de la secció de pàdel, Toni Navarro, avança que el club vol tornar a acollir aquesta
competició a les seves instal·lacions.
Marta Marrero: La final ha tingut un alt nivell, tot i el resultat final. Molt contentes d'assolir el títol.
Toni Navarro: Volem tornar a organitzar aquesta competició. Un èxit sense precedents al club.

Noticia disponible a https://www.cugat.cat/esports/altres/155851.html
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