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El derbi per un Sóller que
patí per doblegar a Unió

Tres sollerics pugen
nivell de cinturó negre

M.C.S
La jornada de petanca ens
ha deparat el derbi solleric de
Nacional que, fent bons els
pronòstics, caigué del costat
del Sóller, tot i que amb moltes dificultats. El Sóller de
Preferent tornà a guanyar i el
Deià a perdre.
Sóller, 6
Unió Sóller, 3
El derbi solleric de
Nacional aixecà molta expectació i no va decebre a ningú.
Tot i que el Sóller sortia com a
favorit, el cert és que ho passà
més malament del previst per
fer-se amb el triomf davant un
Unió que, sense cap mena de
dubtes, va fer mèrits per fins i
tot guanyar i, de fet, ho tingué
a l’abast a la darrera ronda
però se’ls va escapar i segurament poques vegades tindran
tan aprop la victòria davant
l’etern rival. Pel Sóller era
molt important guanyar per
no perdre el tren dels primers
llocs, encara que jugant com
ho feren dissabte ho tindran
difícil.
Avui el Sóller havia de tornar a jugar a casa contra el
Turó, però el partit s’ha ajornat, presumiblement fins divendres que ve dia 6, tot i que

Sóller i Unió protagonitzaren un apassionant derbi que hauria pogut guanyar qualsevol.

no està confirmat, ja que dos
jugadors del club solleric,
Héctor Marcos i Mateu Pérez,
juntament amb un del Turó,
Quim, es desplacen a jugar un
torneig a Argèlia convidats
per la federació Balear.
I Unió de Sóller juga a casa
rebent un rival teòricament assequible, l’Amanecer.
Sóller, 7 - U. Andritxola, 2
L’equip de Preferent no tin-
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gué dificultats per superar als
andritxols, en un partit sense
gaire història i on foren molt
superiors i s’imposaren de
forma totalment merescuda,
cosa que els permet mantenirse en els primers llocs.
Demà reben al Turó cercant un nou triomf.
Deià, 2- s’Arracó, 7
Una setmana més els deianencs foren derrotats, aquest

cop per un s’Arracó que no els
va donar gaires opcions i que
fou clarament superior.
Demà visiten al Son
Ametller, en una bona ocasió
per intentar sumar la primera
victòria. Sembla que hi ha rumors que apunten a que
l’equip deianenc podria fer en
breu algun fitxatge per reforçar-se, tot i que res hi ha confirmat.
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R.E.S
Dissabte, el Poliesportiu
Germans Escales de Palma,
acollí els exàmens de cinturó
negre on tres sollerics hi anaren per pujar nivell i ho aconseguiren.
Essent molt dispars en
edats i gènere, els tres comparteixen una gran afició per
l’esport i combinen la pràctica de diverses disciplines i al
mateix temps han marcat diferència i han estat innovadors
en el seu trajecte particular:
Xisco Casasnovas Rullan,
aconseguint el cinturó negre
amb dotze anys acabats de
complir ha estat el primer solleric en preparar aquestes
dures proves tan prest, per
complir el seu somni ha entrenat tot l’estiu per no baixar
rendiment i polir la seva tècnica, això sí, l’esforç ha tengut
el merescut premi, superant la
fase tècnica i la de combat en
el primer intent. Xisco combina la pràctica de karate amb
la de Tai Jitsu i continua els
seus entrenaments de Tir amb
Arc amb bons resultats.
Jitka Malkova és de les poques fèmines que ha aconseguit compaginar els entrenaments amb la maternitat, tractant-se d’un esport que
requereix cada cop més dedicació i una progressió en augment de l’esforç físic. Jitka
practica hípica i ciclisme i ara
gaudeix d’un cinturó negre

primer dan guanyat a pols.
Miquel Vallcaneres Sans,
ha aprovat el tercer dan, essent el primer alumne de
Xisco Casasnovas en obtenirlo, és també alumne a les
classes de Tai Jitsu, aquest nivell ja requereix un coneixement més profund del Karate
i el desenvolupament de les
qualitats a un altre nivell molt
més depurat; ara esdevé el
Senpai del Club, (la traducció
més aproximada d’aquest títol
seria “alumne avantatjat”),
molt compromès en la disciplines marcials, també al capdavant del Tai Jitsu local.
José Pérez (POPI), per la
seva banda també s’enfrontà a
les proves de segon dan de
Tai Jitsu, a Saragossa, perquè
encara no hi ha convocatòries
de nivell a la nostra
Comunitat.
Xisco Casasnovas explicà
que ha estat una complicació
afegida que tots els exàmens
coincidissin en la data però
que el treball efectuat és digne
de menció. També volgué
destacar que tots els aspirants
han comptat amb el recolzament dels companys, des dels
acompanyants que els han
ajudat en les tècniques per parelles, que són Bàrbara Cifre,
Pep Xumet i José Calvo, com
els esportistes del dojo, que
dia a dia han compartit els entrenaments. Enhorabona als
tres.

Jaume A. Aguiló 14è al Adolfo Caballero
Ral·lisprint de Llubí
compleix a Montision
M.C.S
David García i Guillermo
Cuart van fer bons els pronòstics i es van adjudicar la victòria en el Rallysprint
Conserves Roselló, penúltima
prova del campionat regional
de Ral·lis, disputada dissabte
passat.
El duo del Mitsubishi es va
rescabalar dels problemes soferts en el passat Dijous Bo, i
van dominar la prova de cap a
cap, traient el màxim partit de
la seva montura, i sense donar
massa opcions als seus rivals.
La prova, que va arribar a
la seva quarta edició, va tenir
una extraordinària participació amb més de 60 participants, i es va disputar íntegrament a la localitat de Llubí. La
climatologia va ser la protagonista de la primera part de la
prova, ja que la pluja que va
fer acte de presència a primera hora del matí, complicant
molt la conducció en els pri-

mers compassos de la prova.
Molt disputada va ser la
lluita per les següents posicions d’honor. Segons van ser
José Miguel Pons i Miguel
Conca, que per fi van obtenir
la seva recompensa, després
d’haver-se quedat a les portes
de la victòria en l’última cita.
Per la seva banda Toni Amer i
Jose Calafell van completar el
podi amb el seu Citroen Saxo,
després de mantenir un bonic
duel per la segona plaça, que
es va decidir per tan sols vuit
segons de diferència.
Els sollerics
Pel que fa als sollerics,
Jaume Antoni Aguiló, amb
Alejandro Barrios, va aconseguir la catorzena posició,
mentre que Toni Novo amb
Àngel Masegosa, després de
tenir alguns problemes mecànics, aconseguiren acabar en
el 32è lloc.

M.S.C
Diumenge es va disputar
als voltants del Santuari de
Montision la setena prova del
Campionat de Balears de
Trial, organitzat pel Motoclub
Moto Plus Balear, comptant
amb la participació de 30 pilots, distribuïts en les diferentscategories
Les zones eren molt tècniques, predominant la terra
solta i les roques. Totes elles
estaven a pocs metres de la
carretera que puja al santuari,
per la qual cosa han estat molt
accessibles per als afeccionats
que s’han desplaçat a Porreres
a gaudir d’una jornada típicament *trialera.
Experts
Treballada victòria de
Jaime Roig en la categoria
més concorreguda, amb un
total d’onze pilots. No obstant
això, i després del primer gir,

era Cristophe Lescure el que
encapçalava la classificació,
seguit per Jaime Roig i el solleric Adolfo Caballero, que
arribaven empatats a 17 punts.
La segona volta va descartar a
diversos pilots per al podi,
deixant la lluita final per a
Jaime Roig, que va agafar un
bon avantatge, mentre que les
puntuacions es concentraven
amb fins a cinc amb possibilitats de pujar al podi.
El tercer gir va ser definitiu. Roig va lliurar la millor
targeta del dia, pujant pel cap
alt alt del podi, flanquejat per
Héctor Torres i Per Gabriel
Bosch, segon i tercer.
Sebastián Batle va ser quart,
empatant a 50 punts amb el
tercer classificat i amb
Vicente Ferrer, que va ser cinquè.
Després d’ells es van classificar
Albert
Bonet,
Cristophe Lescure, Adolfo
Caballero, Miquel Miralles.

Jitka Malkova i Miquel Valcaneres aprovaren l’examen.

