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KARATE

CICLISME

Bona actuació sollerica al
segon encontre del CIM

Bernat, Pasan i
Hernández els millors

R.E.S
El passat diumenge va tenir
lloc el segon encontre de competicions per als més petits, categories aleví a infantil.
La delegació sollerica va
estar representada per Andreu
Arenas (Kumite) i Bàrbara
Cifre (Kata) en la categoria
Juvenil; Sebastià Mullor (Kata)
-que competí per primera vegada- en Infantil; Cristian Garcia
(Kata) per els Alevins i amb el
Benjamins competiren David
Ruíz i Joan Múrcia, tots ells
acompanyats per Xisco Murica
i Tomeu Cifre que els dirigiren
en tot moment.
La jornada va ser satisfactòria i la tècnica treballada amb
intensitat en el Dojo es deixà
notar en el tatami, comprovant
que s’ha format un equip amb
gran potencial. A nivell individual, es constatà una notable
milloria des de la darrrera convocatòria i podem destacar,
aquesta vegada, als més jovenets: tant David Ruíz com Joan
Múrcia disputaren semifinals i
es quedaren a un pas de fer podi.
La Federació de Karate i
Disciplines Associades de les
Illes
Balears
“estrena”Presidència. El nou president Josep del Pozo ha anunciat alguns canvis organitzatius
i enprèn la tasca amb el recolzament de tots els clubs de
Balears.

A dalt els sollerics
que
competiren al
Germans Escales amb els
acompanyants.
A la dreta,
Joan, David i
Sebastià esperant
per
competir
.
Tots compliren en aquesta segona cita
de la temporada.

R.E.S
L’elit Alberto Muntaner,
de l’equip Metall Blinds de
Establiments, ha estat el
guanyador de la general
final de la nova Lliga de la
Escola de Ciclisme Joan
Llaneras. El seu segon lloc,
del dissabte, en la combinada del Memorial Joan
Sunyer-Joan Crespí, disputat com la resta de proves
d’aquesta lliga, al Palma
Arena, va permetre a
Alberto Muntaner resistir
l’atac final del seu germà
David, segon per davant de
Llorenç Tomás i amb el solleric Damià Pasán com a
primer dels júniors.
El màster 40 Toni
Barceló s’ha imposat en la
general de la categoria
Open B, amb la fémina
Cati Rayó segona.
En cadets nou triomf

del solleric Andreu Bernat
per davant de Nofre Bisbal,
els dos del CCDS i de
Carles Campoy del CC V.
Reynés, completant un
podi totalment de la comarca.
Maria Coll finalitzen
com els primers infantils.
Alevins
En
alevins
Lucas
Fernández s’imposà en categoria masculina, destacant la magnífica actuació
de la sollerica Dahiana
Hernández al capdavant de
les alevins; mentre Joan
Francesc Mesquida i Julià
Murphy van liderar als
principiants.
En definitiva, una magnífica actuació de tots els
joves ciclistes sollerics en
aquesta lliga de pista.

Damià Pasan, dreta, es va imposar en júniors.

PARXÍS
R.E.S
La
societat
Cercle
Solleric segueix amb les
seves activitats i ha anunciat
l’organització d’una nova
edició, la XIV del torneig de
parxís, amb l’obertura de la
inscripció avui mateix per
aquells que hi vulguin participar.
Com sempre, serà per parelles i el termini per apuntar-se finalitzarà el 14 de
gener a les 18 h, i, presumi-

Segueix obert el termini
d’nscripció al Cercle Solleric
blement, el mateix dia es
farà la reunió amb els participants i el sorteig, tot i que
no està confirmat.
S’espera una bona participació i, hi haurà, segurament, trofeu per les quatre
parelles primeres classifica-

des i un obsequi per a tots els
participants, que es lliuraran
en el transcurs d’un sopar
que es farà un cop finalitzi el
torneig, en dia que s’anunciarà oportunament.
Es preveu que el sistema
de competició sigui el ma-

teix que en anys anteriors,
tot i que dependrà del nombre de parelles inscrites.
Per tant, ja us podeu
apuntar a aquest ja tradicional torneig de parxís, teniu
més d’un mes per cercar parella.

Bones Festes

Volem desitjar unes
bones festes a tots els
clients i amics.
Molts d’anys.
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