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VOLEIBOL Primera Femenina

KARATE

Infantils i juvenils, a una Les sèniors remunten i
superen a un lluitador rival
passa d’obtenir podi
R.E.S
En una setmana intensa
d’activitats en el club Karate
Sóller, per una banda ha celebrat proves de nivell de Nihon
Tai Jitsu, en les que Marc
Moragues, Pau Vigo, Sergi
Pérez-Ribas i Miquel Oliver
han aprovat el cinturó groc,
destacant amb un treball de
qualitat atès que aquest grup
ha doblat els entrenaments habituals i han assolit els coneixements bàsics en un temps
‘record’.
Per altra banda, vist que el
campionat oficial de dia 28 de

gener es va anul·lar, els competidors infantils i juvenils de
la lliga del CIM varen ser convocats el dissabte capvespre,
fora d’horari habitual, per al
tercer encontre, tant per a les
modalitats de Katas com de
Kumite, i amb la participació
de Aina Bujosa, Joseph
Roman, Sebastià Mullor i
Bàrbara Cifre (kata); i Andreu
Arenas (combat), els sollerics
puntuaren més victòries a
favor que en les darreres ocasions, quedant a les portes del
podi que segur que arribarà
ben aviat, qui sap si a la pro-

pera cita.
En aquest campionat s’estrenà Xisco Casasnovas amb
el seu recent nomenament
com
a
director
del
Departament d’Arbitratge de
Mallorca.
Per al proper cap de setmana, tenen competició els benjamins i al·levins i també s’ha
convocat un curs d’arbitratge
d’actualització i també per a
formar nous jutges i àrbitres.
De tot plegat esperam
poder anar informant oportunament en la propera edició
d’aquest setmanari.

CV SóllerTours
CV Bunyola
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R.E,.S
18-25/25-13/25-13/25-17
Les sèniors del CV Sóller
Tours sumaren una nova victòria, aquest cop contra el
segon classificat Bunyola, la
qual cosa fa que les solleriques es confirmin en el liderat
després de fer un bon partit i
de saber reaccionar i donar la
volta al marcador.
L’encontre va començar
amb les bunyolines més ben
assentades a la pista i que sorprengueren a les de la Vall,

que en el primer set quasi
sempre anaren a remolc en el
marcador i amb unes bunyolines que al final se’l feren seu
de forma clara.
La pèrdua del set feu reaccionar a les solleriques, que a
partir d’aquí es pot dir que
passaren a dominar el partit de
forma clara. Les jugadores començaren a oferir el joc al
qual ens tenen acostumats i
això es va traduir en un segon
set molt plàcid per les de la
Vall, que se l’anotaren de
forma contundent.
Les jugadores dirigides per
Toni Colom havien agafat el

llis, i el tercer fou gairebé un
calc del segon, amb domini
novament aclaparador de les
locals que s’anotaren el set
sense problemes.
I ja res aturà a les solleriques, les de Bunyola ho intentaren en el quart set, però res
pogueren fer ja per evitar que
la victòria quedàs a la Vall davant unes jugadores que estaren novament encertades.
Després d’aquesta victòria,
les solleriques tenen avui un
altre difícil compromís, ja que
visiten al Cide, un rival sempre complicat. La cita serà a
les 18.30 h.

Segona Masculina
A la fotografia, una imatge dels participants a la
tercera jornada de la lliga
del CIM, que
amb una bona
actuaació es
quedaren a les
portes d’obtenir un podi.

COL·LEGI SACRATS CORS

MATRÍCULA CURS 2017/18
INFANTIL PRIMÀRIA ESO
Què vols saber de l’escola?
Et volem oferir tota la informació que t’interessa a través
d’una Entrevista Personalitzada i de la jornada de Portes
Obertes que es farà el DIA DEL COL·LEGI.
Les entrevistes personalitzades s’estan fent a partir de febrer.
Per sol·licitar entrevista contactau per telèfon al 971 63 04
97 o per correu electrònic a sagratscors@sagratscors.net

AL COL·LEGI SACRATS CORS
COMENÇAM A PREPAR-NOS PER CELEBRAR
EL DIA DEL COL·LEGI

DISSABTE 1 D’ABRIL
Exposició Fotogràﬁca dels ANTICS ALUMNES
Antics alumnes, no importa de quin any, a partir d’ara animauvos i deixau dins sobre identiﬁcat les vostres fotograﬁes a La
Lareña, seran escannejades per a l’exposició i retornades.

Una victòria que val el segon
lloc a la lliga pels sèniors
CV Const. Tuent
CV Muro
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R.E.S

(28-26/31-33/26-24/2520)
Pel CVS jugaren : Albert
Ros, Miquel Colom, Pep
Campillo, Damià Coll, Rafel
Oliver, Pepllu Calvo, Alberto
Terrón, Gerard Puig i Marc
Martorell.
Els sollerics demostren
cada setmana una gran ambició i fan de cada partit una
festa. El poc públic assistent
sempre gaudeix de l’especta-

cle ja que la manca de volei,
sempre es substitueix per les
ganes i la intensitat que posen
els equips de la categoria.
La igualtat dóna peu a partits com el de dissabte que no
són una excepció a la segona
balear. Sets llarguíssims i molt
emocionants com els tres primers del partit on els sollerics
es buidaren conscients de que
la segona plaça estava en joc i
de que el CV Muro era un bon
equip que ho posaria dificil.
Màxima igualtat en els dos
primers sets que es decidiren
per la mínima amb uns 28-26

i 31-33 èpics. Però els visitants potser acusaren més el
desgast físic i mental i la derrota 26-24 en el tercer parcial
els va deixar tocats. El quart
parcial va ser una mica més
còmode pels sollerics que dugueren avantatge durant tot el
parcial fins acabar amb el set i
amb el partit. Al final, alegria
sollerica i satisfacció per la
feinada feta i la segona plaça
final a la lliga.
Els sèniors B acaben avui
la temporada jugant contra el
juvenil del CV Manacor a Son
Angelats, a les 16:30 h.

Cadet Masculí

Deixen escapar el triomf en
un partit prou emocionant
CV Terraza Balear 2
CV Manacor
3
R.E.S
22-25/25-23/25-22/2426/4-15
Els cadets del CVS deixaren escapar una bona oportunitat d’aconseguir la victòria a
casa davant un Manacor que
va saber remuntar un resultat
advers.
L’encontre va ser prou
igualat i els sets es decidiren a
favor d’un o altre per petits
detalls. Així, els manacorins
s’emportarien el primer set,
però els sollerics reaccionarien i s’emportarien els dos següents, això sí, sempre amb
diferències mínimes.
La tònica no canvià en el

Tot i la derrota final, els cadets feren un bon partit.

quarti els sollerics arribaren a
tenir pilota de partit que no
aprofitaren i al final els de
Manacor s’emportaren el set
per un ajustat 24-26 obligant a
jugar el 5è set.
Aquí, els sollerics acusaren

la pèrdua del set anterior i els
manacorins ho aprofitaren per
anar sumant punts i fer-se
amb el partit.
Ahir els cadets tornaven a
jugar a casa rebent la visita del
líder Artà.

