
Des del dia 20 de maig i fins
demà, dia 26, es disputa la segona
edició del torneig AutoSuministres
Motor, que pertany al Mercedes
Tennis & Pàdel Tour, al Club Ten-
nis Manresa. Prop d’un centenar de
parelles, 64 en la categoria mas-
culina i 32 en la femenina, han pres
part en aquest torneig, els gua-
nyadors del qual podran participar
a la fase final que es disputarà a
El Rompido (Huelva).

Per segon any consecutiu l’em-
presa organitza aquest torneig a la
comarca del Bages, i com a nove-
tat s’ha de destacar que enguany
s’ha rebaixat l’edat fins als 21 anys.
Tots els participants són clients
del concessionari oficial de Mer-
cedes-Benz i aspiren al títol i a di-
versos regals dels patrocinadors
oficials.

L’acte de presentació del Torneig
AutoSuministres Motor de Pàdel es
va fer el dimecres dia 15 de maig i
va tenir la participació del president
del Club Tennis Manresa, Mauri-
ci Algué, el gerent d’AutoSuminis-
tres Motor, Santi Terradellas, i el re-
presentat d’aquest torneig a tot
l’estat espanyol, Patxi Ardanaz.

El Torneig AutoSuministres Mo-
tor es va iniciar l’any passat amb la
disputa de la primera edició. La
participació al torneig de l’any pas-
sat va ser de 192 jugadors, 128 en
la categoria masculina i 64 en la fe-
menina. 

En aquests moments, ja es pot
afirmar que en el Torneig AutoSu-
ministres Motor de Pàdel es pot
veure que el pàdel està molt con-
solidat entre els clients d’AutoSu-
ministres Motor, que han demos-
trat el seu interès per jugar-lo. 

Mercedes Pàdel Tour 2013
La vocació de Mercedes-Benz per
estar a prop dels seus clients i
amics fa que estigui present en
els esports que més connecten
amb les seves aficions, fins a con-
vertir-se en un dels seus referents.

Aquesta setzena edició del Mer-
cedes Tennis & Pàdel Tour arriba-
rà a 22 ciutats. Els principals clubs
de tennis i pàdel acolliran els 34 tor-
nejos (31 de pàdel i 3 de tennis), en
els quals arribaran a participar
més de 4.300 jugadors (85% en
pàdel i 15% en tennis).

El desenvolupament del Mer-
cedes Tennis & Pàdel Tour 2013
està sotmès a un reglament, les
normes bàsiques del qual resumim
a continuació:

—Caràcter privat (invitació de
Mercedes-Benz) i amateur (en pà-
del, jugadors que no hagin figurat
en els 100 primers llocs del ràn-
quing absolut de la FIP o del PPT,
o en els 50 primers llocs absoluts de
les federacions autonòmiques. En
tennis, jugadors que hagin osten-
tat la primera i la segona categoria
nacional absoluta de la FIT durant
els tres últims anys).

—Categoria masculina i feme-
nina, sempre per a jugadors de més
de 21 anys d’edat, en quadres de
competició separats.

—Desenvolupament de la com-
petició mitjançant sistema d’eli-
minació directa i progressiva en
partits al millor de tres sets, amb
aplicació del principi de tie-break.

La incompareixença de juga-
dors suposa la seva eliminació di-
recta del torneig (excepte en pri-
mera ronda).

Torneig AutoSuministres
El millor pàdel amateur arriba a la
ciutat per mitjà del concessionari
oficial AutoSuministres Motor i
Mercedes-Benz. El Torneig Auto-
Suministres Motor de Pàdel forma
part del Mercedes Tennis & Pàdel
Tour, que celebra la XVII edició
com a capdavanter i referent de
l’esport amateur a l’estat espanyol.

La segona edició del Torneig
de Pàdel AutoSuministres Motor té
lloc a les instal·lacions del Club
Tennis Manresa i acaba demà, di-
umenge. Està obert a la participa-
ció dels clients de Mercedes-Benz
i socis del club convidats per Au-
toSuministres Motor.

La festa s’acabarà amb el lliura-
ment de premis i el sorteig de re-
gals entre els assistents, obsequis
que animaran l’assistència dels
participants en aquest acte.

Les activitats es completaran
amb la participació de la presti-
giosa marca d’articles esportius
Dunlop, que obsequiarà tots els
participants amb lots de regals i
material esportiu d’última gene-
ració. 

Premis
Tenint en compte la importància
que per a Mercedes-Benz té la sa-
tisfacció dels seus clients i, en
aquest cas, convidats, ofereix als ju-
gadors participants en el Mercedes
Tennis & Pàdel Tour 2013 una se-
lecta gamma de regals relacionats
amb el món del tennis i del pàdel
que, en aquesta edició, superarà les
32.000 unitats.

–4.500 pots de pilotes, 4.500
gorres, 4.500 polos Mercedes Ten-
nis & Pàdel Tour i 4.500 unitats d’o-
vergrips i parells de mitjons.

–1.400 regals per la participació
dels nens en els clínics.

–Més de 80 motxilles, 140 pales,
10 raquetes, 160 fundes de pàdel,
15 fundes de tennis, 60 pilotes ge-
gants i 270 trofeus.

Trofeus i regals per als cam-
pions i finalistes del Torneig Auto-
Suministres Motor de Pàdel, en re-
coneixement a l’èxit de la seva
participació. Addicionalment, els
clients de Mercedes-Benz millor
classificats al Torneig AutoSumi-
nistres de Pàdel disposaran d’in-
vitacions per participar a la Final
Nacional de Pàdel, que se celebrarà
del 12 al 15 de setembre. 

TORNEIG

Mercedes Tennis & Pàdel Tour

Torna el torneig AutoSuministres Motor
Fins demà es disputa per segon any consecutiu una altra edició d’aquesta competició al Club Tennis Manresa

DISSABTE,  25 DE MAIG DEL 20136 SUPLEMENT DEL MOTOR

Patxi Ardanaz, Santi Terradellas i Maurici Algué a la presentació Participants de l’any passat

El mateix dia de la presentació del Torneig AutoSuministres Motor de Pàdel, els responsables del
concessionari oficial de Mercedes-Benz van obsequiar el diari Regió7 amb el premi al millor mitjà de

comunicació de tot l’estat espanyol que va fer el seguiment d’aquesta competició durant l’any passat. A la
imatge veiem Josep Maria Riu, del departament comercial de Regió7, que rep de Maurici Algué i Santi Ter-
radellas, d’AutoSuministres Motor, aquest reconeixement. 
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Premi per a Regió7


