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Miquel Darder és el nou
campió de Balears
M.C.S
El solleric Miquel Darder es
va proclamar diumenge campió
de Balears individual de petanca
en la competició disputada el
cap de setmana a les pistes de la
Federació.
El dissabte també jugava
Héctor Marcos, però quedaria
eliminat, mentre Darder entrava
en els quarts de final, que ja es
jugarien el diumenge.
Aquí començà guanyant clarament a un rival menorquí i
després alterna victòries i derrotes contra jugadors del SonVerí,
però passa a les semifinals, on
guanya dues partides i sols en
perd una, curiosament sempre
davant jugadors del Son Verí,
contra qui també jugaria la final
i la guanyaria proclamant-se
campió de Balears, títol que ja
havia obtingut en alguna ocasió.
No cal dir que la seva alegria
va ser immensa, ja que és una
competició prou complicada a
l’abast de pocs.
Amb aquest triomf ha aconseguit la classificació pel
Campionat d’España, que es
disputarà el mes de maig, concretament el cap de setmana de
Sa Fira, aAlacant.
En un altre ordre de coses,
aquest passat cap de setmana va
començar el Campionat de

Imatge de la presentació de la prova que es va fer aquest cap de setmana.
Miquel Darder amb la presidenta de la Federació i el finalista.

Balears de tripletes de segona
categoria comptant amb la presència de tots els equips de la
comarca, Sóller, Union de
Sóller, Son Angelats i Deià. La
cosa no acabà d’anar del tot bé,
ja que després de disputades les
dues primeres rondes, sols
queda en acció la tripleta del
Sóller formada per Lluís
Cardell, Pep Valladolid, Pep
d’es Nadal i Yurk, que aquest
cap de setmana continuaran
competint per arribar el més
amunt possible.
Demà diumenge finalitza el
Campionat de Balears de 1ª, en
el qual segueixen en acció Joan
Calero, jugant amb jugadors del

Puente i Xesc Martí, amb els del
Turó.
I segueix el torneig de vespres que es disputa al Turó, on
segueixen endavant les tripletes
solleriques formades per Xisco
Raja, Miquel Darder i Pere
Morey i també Héctor Marcos,
Pep Porcel, Pere Sagrera i
Xumet. Les dues tenien previst
jugar ahir vespre.
Per acabar, dir que el Deià és
a punt de tancar els fitxatges de
Xisco Sampol (U. de Sóller) i de
Biel Sard del Bar Central per
jugar a Súperpreferent, mentre
que en el Sóller Jaume Nadal i
Xisco Raja segueixen estudiant
possibles ofertes.

KARATE

Els sollerics compleixen
al Campionat de Mallorca
M.C.S
El Campionat de Mallorca
de Karate Infantil va tenir una
data encara dins les vacances
escolars, el passat dissabte, dia
11 d’abril, es celebrà al
Poliesportiu Germans Escalas i,
així i tot, es va constatar molta
participació i un envejable nivell tècnic en general.
No hi faltaren les solleriques
Bàrbara
Cifre i Carolina
Alemany com a representants
femenines, que participaren en
la categoria de katas. Les hores
invertides en els entrenaments
quedaren reflectides en el seu
treball, poguent destacar principalment:
El ritme en el kata Heian
Yondan que realizà Bàrbara
Cifre, tot i que, una lesió en el
peu li reduí l’assentament.
Carolina Alemany destacà
en l’execució de l’Heian
Nidan amb gran força en el
troc superior i decisió.
Els representants masculins

Els participants al Campionat de Mallorca fa uns dies.

foren Lluc Sosa i Ilias Charar:
La trajectòria de Lluc i el treball
assolit donaven gran expectativa en aquest encontre i, justament una equivocació en la realització del kata el va treure de
competició. Els mateixos companys es sorprengueren
d’aquest desenllaç, vist que
havia treballat amb intensi-

tat.Ilias Charrar, amb 8 anys,
s’estrenà en aquest campionat,
tant en katas com en Kumite,
fent gala d’un caràcter arriscat i
decidit. Es pot afirmar que, per
ser el seu primer campionat va
fer molt bona actuació, aconseguint en Kumite la 3a classificació en el seu tatami i el 4t lloc de
la general de kumite (- 30 Kg).

Sóller acull avui la sortida
de la Marató Mallorca
R.E.S
Anit passada es va donar la
sortida al VII Ultra Mallorca
Serra de Tramuntana, carrera
d’ultra distància de muntanya
que se celebra en la seva setena edició aquest cap de setmana amb una participació de
2100 atletes.
Consta de tres proves:
-Ultra Mallorca: Des
d’Andratx fins a Pollença.
112Km. Temps màxim 24h /
4.448D+.
La
sortida
Sortida
d’Andratx s’ha donat aquesta
passada mitjanit amb 800
corredors destacant-se com la
més internacional de les 3 distància amb més de 20 nacionalitats diferents participant
en ella.
Trail Mallorca : Des de
Valldemossa fins a Pollença.
67Km. Temps màxim 16h
/2.521D+
La
sortida

Valldemossa es dóna avui a
les 8:00h, des dels Jardins de
Sa Cartoixa, esssent aquesta
la prova amb major nombre
de participants. 2100.
Marathon Mallorca : Des
de Sóller fins a Pollença.
44Km. Temps màxim 10h
/1.424D+. La sortida avui des
de la Plaça dels Estiradors de
Sóller a les 10:00h sortint un
total de 300 corredors i destacant en aquesta prova la gran
participació de fèmines amb
més d’un 33% de quota de
participació. També hi participa el solleric Tòfol Castanyer.
Destacar d’aquesta edició
que la carrera ha entrat en el
circuit de la Spain Ultra Cup,
circuit compost per les més
importants i rellevants carreres de muntanya del territori
espanyol el que avala la importància i rellevància que any
rere any ha anat adquirint

aquest esdeveniment.
La seva organització un
any més ha destacat la gran
tasca realitzada pels seus més
de 250 voluntaris, fent un
agraïment especial a tots els
municipis pels quals passa la
carrera i a l’Associació Balear
d’esclerosi múltiple que des
de la primera edició camina al
costat d’aquesta prova.
Una empresa externa especialitzada fa un estudi de la repercussió ambiental de la carrera, que va a constar de l’informe previ de tot el
recorregut, d’una anàlisi durant la carrera i d’un a posteriori que els permeti avaluar
amb dades reals com és l’impacte reaeL de la prova per
adquirir en la seva propera
edició pautes que ajudin a
l’organització al fet que sigui
una carrera respectuosa amb
l’entorn

