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BÀSQUET

KARATE

Cadet masculí

Emma Gelabert i Jordi
El bon joc ofensiu fou la Cruz cinturons negres
clau de la victòria
R.E.S

Joan Capó
39
Sa Fàbrica Gelats 69
Després de dues derrotes
consecutives a les darreres
setmanes, els cadets sollerics
Sa Fàbrica de Gelats tornaren
al camí de la victòria en el seu
desplaçament a Porreres.
Els jugadors del Joventut
Mariana aprofitaren la seva
superioritat tècnica davant un
equip local més jove i inexpert, deixant el partit gairebé

resolt al descans, amb un lluminós de 21-43.
Un cop més, la clau del triomf va residir en el bon joc
ofensiu, essent la manca d’intensitat en defensa el principal
problema que es ve repetins a
les darreres jornades, un aspecte que davant altres rivals
de nivell més semblant pot
tenir conseqüències importants, i tornar a repetir les derrotes. Cal millorar aquest aspecte per pulir les errades comeses.

2ª Aut.masc.

Infantil femení

Els rivals
donaren la
sorpresa

La bona feina Vibrant partit
defensiva
i espectacle
donà bon fruit de bàsquet

R.E.S.

Hostal Nadal
Ciutat Palma

50
56

Esporles
J.Mariana

Fallà la defensa. p Fot: D.B.

Mini masculí

29
52

El Gas
La Salle

50
47

R.E.S.

R.E.S.

R.E.S.

El conjunt palmesà, que
fins aleshores no havia sumat
cap victòria, es va fer fort gràcies a una defensa zona molt
tancada i intensa que els sollerics no varen saber atacar.
Els sollerics, desencertats
sota cistella, pogueren evitar
que la diferència anàs a més,
però malauradament no aconseguiren capgirar el marcador,
encaixant la derrota.

A diferència d’anteriors
encontres, les del Mariana
mostraren una gran actitud.
La bona feina defensiva
des del primer minut, sense
deixar de treballar fins el
final, fou el pilar de la victòria, que fou millorada amb
accions ofensives en equip.
Les minis convocades en
aquest partit mostraren bon
nivell.

Vibrant partit.Després d’un
inici de domini visitant, els sollerics, que anaren de menys a
més, anivellaren el marcador.
La vibrant i intensa segona part
s’acabà resolent amb un gran
darrer període, que serví per
sentenciar.
Més enllà del resultat, cal
destacar el bon nivell de joc
dels dos equips, que oferiren un
espectacle al públic assistent.

Com cada any, la Federació
Balear de Karate i D.A. va
convocar les proves de nivells
de cinturons negre en el mes
de novembre, concretament
dia 29 els aspirants es trobaren
al Poliesportiu Germans
Escales després de mesos d’intensa preparació.
El club solleric presentà a
Emma Gelabert i en Jordi Cruz
per a cinturó negre infantil, que
aconseguiren superar-les amb
èxit. Les proves comptaren
amb una fase tècnica individual, una d’exercicis d’aplicació
pràctica (amb parella) i una de
kumite (combat). Comptaren
amb la coordinació d’Isabel
Casasnovas en tot moment.
Emma Gelabert practica
amb constància el karate des
de la temprana edat de 4 anys,

i ha competit en katas amb
molt bones classificacions.
ordi Cruz, s’ha examinat de
cinturó infantil just a uns dies
de complir els 16 anys (edat en
la que ja podria aspirar al cinturó negre primer dan). També
ha estat un competidor actiu,

tant en katas com en kumite.
Hi assistiren un conjunt de
59 aspirants de les Balears,
des del cinturó negre més bàsic
a les proves de 5è dan. Xisco
Casasnovas formà part del tribunal de graus dels cinturons
més alts

WATERPOLO
Gymnàpolis Sóller 12
St. Josep
7
R.E.S
Merescuda la victòria per
12 gols a 7 de l’equip absolut
del Gymnàpolis diumenge a
Son Angelats davant el CW
Sant Josep d’Eivissa.
Amb quatre baixe el
Gymnapolis va jugar el partit ,
per la qual cosa Yuri hagué de
convocar jugadors del cadet.
Aixi i tot, el partit va estar
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Emma Gelabert i Jordi Cruz amb companys del club.
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Treballat i merescut
triomf front el St Josep
controlat, des de el primer moment, pels jugadors sollerics
acabant el primer quart 4-1.A
poc a poc, els eivissencs anaren reduïnt distàncies fins a arribar a 6-5 al descans. Al tercer
quart els sollerics intentaven
allunyar-se al marcador, però a
vegades les presses per marcar

o la mala sort ho impedien. Al
darrer quart sí que els sollerics
pogueren agafar distàncies i
tancar el partit amb comoditat.
Demà, a les 10 h visita Son
Angelats el líder de la categoria juvenil, el CN Ciutat A.
Avui matí Masterclass amb
Ana Copado i Joel Esteller.

