
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CAMPIONATO GALEGO POR 

EQUIPOS XUNIOR 
 
 
O Construcciones Chouza e Gomez, equipo do C.T.Punta Salera, non 
tivo sorte na súa primeira participación nunha concentración, o 
sábado perdeu 5-0 a semifinal ante o Marineda de Coruña, un equipo 
que foi superior, pero co que non houbo sorte nin se xogou ben, por 
culpa dos nervios. 
O primeiro en saltar á pista foi Pablo García, que xogou un moi mal 
partido, moi falto de intensidade, perdendo lóxicamente, moi fácil. O 
segundo, foi Carlos Seráns, que empezou moi ben, pero foi un 
espexismo, e rematou como o anterior. Logo entrou jorge Ariz, que 
puxo moi boa actitude, pero finalmente faltoulle garra para lvarse o 
partido e rematou perdende axustadamente. O último foi Pablo 
Chouza, que xogou ben, pero finalmente perdeu no 3º set víctima da 
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sua ansiedade. Finalmente o dobres, xogaron Alex Parada e Miguel 
Rey, que fixeron un bo partido, en líneas xerais, pero ó final, non 
poideron ca presión, e perderon tamén axustadamente. 
Xa o domingo,tiveron en frente ó favorito para o título, o Tenis 
Coruña, que se veu sorprendido polo local URECA na outra semi. Xa 
cos xogadores moito máis acertados,Pablo García disputou un bo 
partido, pero perdeu cun bo resultado ante un rival superior. Logo 
Carlos Seráns, que xogou con moita mellor predisposición, tras gañar 
o 1º set, veuse abaixo e perdeu finalmente, presionando a Jorge Ariz, 
que saeu á pista sabendo que si perdía, todo estaba decidido, e que 
víctima desta presión gañou cun incomodo 64 64, cun rival inferior, ó 
que en outras ocasións, xa endosara un claro 61 61. O último foi 
Pablo Chouza, que nun moi bo partido derrotou ó nº 1 rival en 2 sets. 
Xa con 2-2 na eliminatoria, tivose que disputar o deciso dobres, tras 
as victorias de Jorge Ariz e Pablo Chouza. Pola nosa banda xogaron 
Pablo Chouza, que fixo un gran partido, e Carlos Seráns, o mellor 
dobrista do equipo, que tivo un dí negro, e levounos a caer 
derrotados por 7-5 e 6-4. 
  
Os partidos disputaranse no U.R.E.C.A. de Nigrán, clube anfitrión, que 
se fixo co título, tamén por 3-2 tras gañar o dobres, na que o gran 
héroe do título, foi Andrés Fernandez, que foi o mellor xogador no 
dobres e que no seu individual, remontou un 61 e 20.  
Ambas semifinais comezaron o sábado ás 10:30 horas, e comezando 
ás 11 o domingo. 
 
Os compoñentes titulares do equipo foron, QUE APARECEN NA FOTO: 
Pablo Chouza, Jorge Ariz, Carlos Seráns, Pablo García, Alex Parada, 
Miguel Rey e o capi Manu Franco. 
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