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UNA ULLADA ESPORTIVA

CICLOTURISME

El Volei Sóller i la nova i
il·lusionant temporada

Demà, nova edició de la
clàssica Baixada a Sóller

Aquest mes d’octubre s’ha posat en marxa ja la pràctica
totalitat de l’engranatge esportiu i també ha finalitzat la
temporada ciclista, tot i que ara ha començat la de
ciclocross. Avui parlarem de volei, tot els que equips que
conformen la gran família del Club Volei Sóller ja estan en
marxa, i ja es pot comprovar tots els divendres horabaixa i
dissabtes amb partits un rere altre. I és que amb 14 equips
federats no és extrany que cada setmana hagi un gran
nombre d’encontres a Son Angelats.
Certament, per la majoria d’equips de volei solleric l’inici
de la temporada ha estat prou positiu, fins i tot dels més
novells que estan sorprenent agradablement, i si nó que ho
diguin a les més petites de l’infantil femení C que
començaren guanyant.
Menció apart mereixen els dos primers equips, els dos
sèniors de Primera, les fèmines dirigides per Toni Colom
semblen decidides a repetir gestes passades tot i comptar un
equip jove però que ho dóna tot a cada partit i que de
moment els tres partits que porta disputats han estat
respectives victòries. A seguir així. També el masculí no es
queda enrere i també ha començat de la millor manera.
Queda molt camí per endavant, però està clar que el Club
Volei Sóller afronta aquesta nova temporada de forna
il·lusionant i això sí sabent que serà molt difícil repetir la
brillant de l’any passat. Ànims i endavant.
Canviant de tema, no em puc estar de felicitar al Port de
Sóller per la seva prim era victòria davant la seva afició i
més essent davant el fins aleshores líder i que, certament, a
Can Maiol no va demostrar tal condició. A seguir així i a
veure si es recupera el terreny perdut.
I un darrer apunt, el CCDS, de forma un tant imprevista va
organitzar diumenge la cinquena tirada de la Lliga Balear de
clubs de tir de fona. Tot i la premura de temps el resultat va
ser immillorable a nivell organitzatiu.
Miquel Àngel Canals

CARTELLERA ESPORTIVA
DISSABTE, 29 D’OCTUBRE

BÀSQUET – MINI FEMENÍ
9.30 h. CIDE-JOV. MARIANA HOSTAL
NADAL
BÀSQUET – MINI FEMENÍ
9.30 h. B. ALXCÚDIA – NUNU REST.
JOV. MARIANA
FUTBOL – PREBENJAMINS
9.45 h. SOLLERENSE - ANDRATX
FUTBOL – BENJAMINS PRIMERA REGIONAL
9.45h. SOLLERENSE – SAN FRANCISCO
VOLEIBOL – INFANTIL MASCULÍ B
10 h. CV BAR BINI SÓLLER – SES TRES
FORQUETES
VOLEIBOL – CADET FEMENÍ B
10 h. CV PÒRTOL – CV. FUSTES
VAQUER SÓLLER
VOLEIBOL – CADET MASCULÍ
11 h. ST. JOSEP – CV TERRAZA BALEAR
SÓLLER
VOLEIBOL – PRIMERA MASCULINA
11.30h. CV. EIVISSA – CV BAR SON
ANGELATS
VOLEIBOL .- INFANTIL MASCULÍ A
12 h. CV AQUALIA SÓLLER VILAFRANCA
FUTBOL – ALEVINS SEGONA REGIONAL
12.15 h. SOLLERENSE C – SON CALIU
FUTBOL – ALEVINS PRIMERA REGIONAL
12.15h. SOLLERENSE B - BINISSALEM
FUTBOL – ALEVINS SEGONA REGIONAL
13 h. SAN ALONSO – SOLLERENSE A
VOLEIBOL – CADET FEMENÍ A
13 h. LA SALLE PI – CV CONST. M.
MORELL SÓLLER
FUTBOL – REGIONAL PREFERENT
16.30h. GÈNOVA – PORT DE SÓLLER
FUTBOL – SEGONA REGIONAL
17 h. AT. MONTUÏRI – SÓLLER B
FUTBOL – PREFERENT JUVENIL
17 h. CIDE - SÓLLER
FUTBOL – REGIONAL PREFERENT
18 h. CF. SÓLLER – CARDASSAR
VOLEIBOL – SEGONA MASCULINA
18 h. CV. CONST. TUENT SÓLLER – CV.
MALLORCA GOLD SÓLLER
VOLEIBOL – PRIMERA FEMENINA

Per gentilesa de:

18 h. CV BUNYOLA – CV SÓLLER
TOURS
WATERPOLO – CADETS
19 h. CV AQUÀTICS SÓLLER – CAMPUS
ESPORT
VOLEIBOL – JUVENIL FEMENÍ A
20 h. CV XC PROPERTIES SÓLLER – CV
CIDE

DIUMENGE, 30 D’OCTUBRE

PETANCA – PREFERENT
9.30 h. SON ANGELATS – PUNTA
VERDE
PETANCA – SÚPERPREFERENT
9.30h. CP. DEIÀ – AT. SON FLO
WATERPOLO – ABSOLUT MASCULÍ
10 h. CN CIUTAT B – C.AQUÀTICS
SÓLLER
FUTBOL – INFANTILS F7
11 h. SERVERÍ - SOLLERENSE
BÀSQUET – CADET MASCULÍ
12 h. CIDE B – JOV. MARIANA T-LINK
FUTBOL – INFANTILS SEGONA REGIONAL
16.30 h. FERRIOLER - SOLLERENSE

DIMARTS, 1 DE NOVEMBRE
FUTBOL – REGIONAL PREFERENT
16.30h. PORT DE SÓLLER – XILVAR
FUTBOL – REGIONAL PREFERENT
16.30 h. SERVERÍ - SÓLLER
FUTBOL – SEGONA REGIONAL
18.30 h. SÓLLER B - CALVIÀ

DIVENDRES, 4 DE NOVEMBRE
VOLEIBOL – INFANTIL MASCULÍ
18 h. CV AQUALIA SÓLLER – CV BAR
BINI SÓLLER
VOLEIBOL – INFANTIL FEMENÍ A
18 h. CV. CONST. M. GALINDO –
PORTO CRISTO
FUTBOL – BENJAMINS PRIMERA REGIONAL
19.45h. SON CALIU – SOLLERENSE
VOLEIBOL – JUVENIL FEMENÍ A
20 h. CV XC PROPERTIES SÓLLER –
PORTO CRISTO
VOLEIBOL – CADET FEMENÍ B
20 h. CV FUSTES VAQUER - MAYURCA

R.E.S
Diumenge és la data esperada, és el retorn de la cicloturistada per excel·lència de les
Balears, la XXXIª Baixada a
Sóller – XIV Memorial
Jaume Oliver i Sastre, la
marxa més antiga del
Calendari Balear, creada l’any
1977 pel solleric Jaume
Oliver, introductor del cicloturisme a les Balears i que porta
el seu nom per tenir-lo sempre
present.
Tots els inscrits al servei de
transport gratuït des de Sóller
fins a Valldemossa, s’han de
trobar, diumenge el matí, un
quart abans de les vuit del
matí (recordeu el canvi d’horari) a la Plaça de la
Constitució, des d’on sortiran
els camions (Transports
Oliver Morell) i autocars
(Autocars Repic), aquests darrers posteriorment des del carrer de Cetre, que els portaran
cap a la sortida de la clàssica
Baixada a Sóller.
Inscripcions
La concentració i les inscripcions per fer la Baixada,
un any més a càrrec del
C.C.D.S. solleric, es faran

Imatge de l’edició de l’any passat de la Baixada a Sóller que demà es tornarà a repetir.

entre les nou i les nou i mitja,
en el Restaurant Can Pedro de
Valldemossa, que serà l’escenari del tallament de cinta, i
sortida oficial de la caravana
cicloturista, cap a Deià (segon
reagrupament) i Sóller (reagrupament
davant
el
Poliesportiu
de
Son
Angelats).
Entrada a Sóller
L’entrada a la nostra Ciutat

pateix enguany alguns canvis,
ja que, previ acord amb la
Policia Local, es farà pel Pont
den Barona, cap al Camp de
Futbol, mercat, avinguda
Jeroni Estades, i sa Plaça, on
esperarà una reconfortant berenada i els clàssics obsequis
anuals que es lliuren per gentilesa del Consell Insular de
Mallorca.
Sembla que enguany les
previsions meteorològiques
són prou bones, la qual cosa

fa pensar que la participació
de gent a la marxa cicloturista
pot ser nombrosa.
Sols resta esperar que
pugui transcórrer amb normalitat i sense cap mena d’incidències entre els participants
en aquesta clàssica.
Cal recordar que no és una
prova competitiva i que l’objectiu és gaudir damunt la bicicleta durant un parell
d’hores, des de Valldemossa a
Sóller.

KARATE
R.E.S
El passat dissabte 22 d’octubre, tengué lloc el
Campionat de Balears de karate de les categories cadet, junior i sub-21, al Poliesportiu
Germans Escalas.
El resultat dels participants
sollerics va ser molt celebrat,
ja que Xisco Casasnovas Jr.
aconseguí fer-se amb el tercer
lloc en la modalitat de katas, i
la participació d’Andreu
Moreno en kumite (combat)
va demostrar la milloria assolida en poc temps.
Va ser un campionat molt
disputat ja que aquests competidors han començat molt
fort la temporada i, ben prest,
el mes d’octubre els han convocat al campionat de
Balears, cosa que ha fet ajustar molt els calendaris d’entrenament i fer una feina molt
forta des de bon començament.
El nivell en general no va
decebre i cada victòria va fer
patir, es va fer patent la tensió
i les ganes d’aconseguir bones
classificacions en totes les
modalitats i categories, que
aquesta vegada comptaven

Xisco Casasnovas Jr, tercer
al Campionat de Balears
amb una participació més
nombrosa amb afluència de
cada illa balear.
Els sollerics
La representació del Karate
Sóller, acompanyats per Tolo
Ozonas que els va dirigir en
tot moment, va aconseguir les
fites desitjades: per una
Andreu Moreno i Xisco Casasnovas Jr,
els dos sollerics que participaren en el
Campionat.
Xisco va tenir
una bona actuació i va
aconseguir la
medalla
de
bronze després d’acabar
en un magnífic tercer lloc.

banda, un gratificant tercer
lloc
aconseguit
per
Casasnovas amb uns katas
ben dotats de kime i amb la
base d’un minuciós treball
tècnic i, per l’altra, l’actuació
en Kumite de Moreno, que va
deixar notar una bona pujada
de nivell i més soltura. Ben
segur serà l’empeta decisiva
per a la resta de temporada

que tot just acaba de començar.
Ara, l’activitat no s’atura,
ja que ben aviat començaran
els campionats del CIM per a
les categories Juvenil, Infantil
i Aleví, que els sollerics que hi
participaran ja estan entrenant
de valent per arribar-hi en les
millors condicions que siguin
possibles.

