Comença el partit!: Tennistes
de Garbí Obert.
Com a petits professionals, els nostres tennistes cada
dimecres agafen la raqueta, les pilotes i començen
l’entrenament. Com a novetat, des de fa poques setmanes,
realitzen els entrenaments a les noves intal·lacions de
l’Escola situades al Camp d’Esports en les quals compten amb
dues pistes de tennis.

Només cal veure’ls l’expresió de la cara mentre brenen per
saber que estan impacients per començar a practicar aquell
esport que tant els agrada. Els seus entrenadors, el Jordi
Campillo i el Jordi Pagès, ens comenten que ‘’són un grup
fantàstic en el qual tots estem aprenen molt de tothom, es
diverteixen molt practicant aquest esport’’.

Setmana rere setmana els petits esportistes aprenen com
colocar-se millor, com fer millor el cop…,
‘’des del
començament de curs han fet una evolució brutal, cada dia ho
fan millor i els animem a que segueixin amb aquesta passió i
ganes per millorar dia a dia en aquest esport’’ conclouen els
entrenadors.

L’Oscar, un dels jugadors ha fet una crònica explican-nos la

seva experiència en aquesta activitat de Garbí Obert.
Crónica: el Tennis a Garbí
El tennis a l’Escola Garbí és divertit, ens serveix per
aprendre a fer tennis, fer esport, etc…
Quan arribem fem una mica d’ estona lliure, anar-nos a
canviar, jugar, escalfar bé el cos i ens ho passem molt bé.
Per començar la classe, fem un escalfament i, normalment
correm una mica en forma de vuit.
A continuació, fem algun joc, com: mata-conillls, el joc de
matar, pichi i, així, acabem d’escalfar.
En acabar el joc comencem a fer Tennis de veritat, fer dretes,
drives, smashs, volea i, a més, d’altres tècniques.
Porto gairebé dos anys fent Tennis a l’escola, i la meva
experiència està sent positiva perquè faig esport, aprenc molt
a jugar a Tennis i m’ho passo molt bé!!!
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