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VOLEI PLATJA Campionat de Mallorca Infantil i Cadet

AUTOMOBILISME

Jaume A. Aguiló, 8è
classificat a Eivissa
R.E.S
El campionat de Balears
de Ral·lis va aterrar el passat
cap de setmana a Eivissa
per disputar la segona cita de
la temporada, el Ral·li de
Sant Josep. Per a aquesta
ocasió s’havia passat al format de Ral·li amb diversos
trams, encara que amb un
quilometratge total escàs
amb 42 quilòmetres cronometrats.
David Garcia i Guillermo
Cuart arribaven com a líders
del campionat i principals
favorits, i serien els qui fet i
fet s’emportarien el triomf.
No obstant això la seva victòria va estar un tant deslluïda després d’una sèrie de
successos esdevinguts durant la carrera. La prova va
ser bastant caòtica a nivell
organitzatiu, sobretot en la
segona secció quan la pluja
va fer acte de presència i va
fer que es neutralitzés un
dels trams de la tarda.
Lorenzo Andreu i Pedro
Soler estrenaven el Renault
Clio F2000 i van finalitzar
és segona posició, mentre
que Bartolomé Pons i Àfrica

Palou van completar el podi.
Qui no va tenir una bona
estrena va ser Toni Roca,
que tornava a la competició
després de diversos anys en
el dic sec, als comandaments d’un Mitsubishi evo
9, i que va sofrir un accident
en el segon tram que va deixar malament el vehicle.
A destacar la vuitena posició del solleric Jaume
Antoni Aguiló que, amb
Xisco Andreu Ensenyat i un
BMW M·, feren un bon
ral·li, quedant segons de
grup i primers de classe.
La prova, no obstant això,
va estar marcada pel fort accident que van sofrir Rafael
Binimelis i Xavi Verd, amb
el seu Renault Clio Sport.
Tots dos van haver de ser
evacuats en ambulància, encara que afortunadament
sense ferides de gravetat.
Aquest últim accident va
motivar l’anul·lació de
l’últim amb el que finalment
només es van disputar 23
quilòmetres cronometrats,
en un prova que va finalitzar
amb el descontentament general per part dels pilots.

El CVS Fet a Sóller guanya
la primera prova puntuable
M.C.S
Sense quasi temps pel descans, l’equip infantil femení
CVS Fet a Sóller, després de
fer un brillant Campionat
d’Espanya de pista, va canviar la pista per la platja i aquest
passat dissabte varen competir a la primera prova que es va
celebrar a la platja de S’Illot a
Porto Cristo.
Les nines es varen dividir
en dos equips de quatre jugadores, en el Sóller A jugaren
Socies, Pons, Bauza i Mas. En
el Sóller B jugaren Bort,
Mayol, Galindo i Sastre. En
una primera fase de grups les
nostres alternaren derrotes i
victòries fins arribar a la segona fase on es varen jugar las
semifinals i on es classificaren
amb molt de mèrit els dos
equips de la Vall
En la primera semifinal el
Sóller A va derrotar al Cide A
per dos sets a un i en l’altre semifinal el Sóller B va perdre
per un ajustat 2-1 contra el
Manacor, quedant per jugar
per tercer i quart lloc Cide A i

Les participants a la primera prova puntuable. Avui serà el torn de la segona.

Soller B. Les solleriques guanyaren de forma brillant per
2-1 mostrant un gran joc.
En la gran final entre el
Manacor i el Sóller A les de
Sóller varen ser superiors i
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Sóller pot acollir la II
Tirada Internacional

Agustín el Casta
actuarà a Son Angelats

R.E.S
Sóller, i més concretament les instal·lacions esportives
del
Camp
Municipal d’Esports Jaume
Oliver i Sastre, úniques homologades dins l’Estat
Espanyol, pot tornar ser seu
de la segona edició de la
Tirada Internacional Ciutat
de Sóller, durant el 2015, segons es desprèn dels primers
contactes mantinguts amb la
Federació Balear de Tir de
Fona i representants del

Govern Balear, que aquesta
vegada si sembla que estan
disposats a aportar el seu
granet de sorra per poder
dur el projecte cap endavant.
L’acte, com la primera
edició del 2011, estaria organitzat conjuntament per el
C.C.D.S. i la Federació
Balear de Tir de Fona, incloent també les segones
Jornades
d’Estudis
Esportius, amb col·loquis,
exposicions, excursions, tallers culturals...

R.E.S
El Club Volei Sóller ha organitzat pel proper divendres
dia 13 de juny una actuació
del reconegut humorista
Agustín El Casta, la qual tindrà lloc a Son Angelats a partir de les 21.30 h.
Ens asseguren que serà una
actuació amb moltes sorpreses i, fins i tot, no es descarta
que Agustín s’atreveixi a
jugar a volei.
Les entrades es poden adquiri al Bar Son Angelats, Bar

Bini, Pizzeria Sirocco i els
dissabtes matí a Plaça.
Ben segur que El Casta
vindrà amb tots o quasi tots
els personatges que l’han fet
famós, fent passar una bona
estona a tots els que venguin
al pavelló.
En acabar l’actuació, la
festa continuarà amb la música del grup solleric
ÀnimaAcústica, sempre en
directe.
Ben segur que el pavelló
s’omplirà.

TAI JITSU
R.E.S
Va tenir lloc el curs de Tai
Jitsu Ciutat de Sóller a Son
Angelats. Impartí el curs Xisco
Casasnovas, que va agrupar esportistes de tota Mallorca provinents de disciplines com Tai
Jitsu, Karate o Aiki-do. També
hi participaren nins i nines que
practiquen Tai Jitsu al Karate
Sóller, tant a la Vall com de
Ciutat.
L’entrenament es va desenvolupar des de les tècniques
més bàsiques, com el treball

Èxit del IV
curs fet al
Son Angelats
d’esquives, fins a un treball específic d’agafades, luxacions i
sobretot es van treballar un
total de dotze projeccions diferents i dos sutemis de sacrifici
(projeccions d’alt risc i molt espectaculars, on, per aconseguir
fer caure a l’adversari l’atacant
s’ha de tirar primer a terra).

Imatge d’una de les classes fetes durant el curset.

s’imposaren a les manacorines per 2-0 amb un primer set
molt ajustat i un segon on les
de la Vall es mostraren molt
mes encertades guanyant de
forma merescuda aquesta pri-

mera prova del Campionat de
Mallorca.
Avui, es disputa segona
prova
puntuable
pel
Campionat de Mallorca,
aquest cop a Palma Nova.

