33
ESPORTIU

SÓLLER
Dissabte, 28 de setembre del 2013

VOLEIBOL

KARATE

Configurat el plantell
de tècnics del CV Sóller

Xisco Casasnovas obté
el 2º Dan de Tai-Jitsu

M.C.S
El Club Volei Sóller ha
confirmat ja l’equip d’entrenadors per aquesta temporada, el qual, certament, no
presenta molts de canvis.
Una de les novetats és la
sabuda incorporació de
David Pérez com a entrenador de les sèniors, tot i que
també entrenarà a l’equip
cadet femení A.
Per la seva banda, Toni
Pericàs es manté al front del
sènior i del juvenil masculí,
equips que ja entrenà la passada temporada.
Felip Reynés continuarà
al front dels cadets masculins i també de l’infantil
masculí A, mentre que el B
seguirà baix les ordres de
Pep Canpillo.
Pep Tugores substitueix a
Alfons Ramon al front del

juvenil femení, mentre que
Alfons Ramon entrenarà
aquesta temporada l’infantil
A, mentre que en el B continuarà Margalida Ramon.
Per acabar, Mar Bauzà
s’ha posat al front del cadet
femení B i al front de l’escoleta segueixen les monitores
de l’any passat.
Tots els equips ja es troben entrenant a ple rendiment preparant la nova temporada que anirà començant
en les properes setmanes.,
uns més prest que altres en
funció de les categories. De
moment segueixen entrenant i afrontant alguns amistosos.
També en bre, està previst
que el club dugui a terme la
presentació dels diferents
equips, tot i que encara no hi
ha data confirmada.

TRIATLÓ

Presència sollerica a
l’Xtrem Man a Menorca
M.S.C
La temporada de triatlons
es va acostant al seu final, i
aquest passat cap de setmana es va disputar l’Extreme
Man de Menorca, el qual
tenia el caràcter de
Campionat de Balears de
mitja distància, en el qual els
participants havien d’afrontar una prova de natació de
1900 metres, una de ciclisme de 86 qms i una mitja
marató de 21 qms.
La victòria va ser per
Raúl Amatriain amb 4
h.01’30’’, seguit de Niclas
Bock amb 4 h.03’35’’ i
completà el podi Joan
Ruvireta.
Pel que fa a fèmines es va
imposar la catalana Dolça
Ollé.
No hi va mancar la presència d’algun triatleta solle-

ric, com ara David
Magraner, que ocupà el lloc
79è de la general i 10è de la
seva categoria amb un temps
de 4h.49’38’’També hi va participar
Adrià Bauzà, que ocupà el
219è lloc de la general amb
5 h.18’06’’.
Val a dir que les proves
transcorregueren en circuits
prou durs i exigents.
La classificació general
final col·loca al pòdium a
l’eivissenc Josep Torres com
a guanyador i campió de
Balears, per davant del menorquí Juli Martí que es va
fer amb el subcampionat i el
mallorquí José Guerra, tercer. Pel que fa a la prova femenina la victòria i títol de
campiona de Balears va ser
per a Rocío Delgado per davant d’Aina Martínez, segona, i MPaz Cerdà tercera.

R.E.S
Els dies 21 i 22 de setembre al centre d’arts marcials
Budokan de Vilanova del
Camí, Xisco Casasnovas tengué l’oportunitat de conèixer i
entrenar
amb
Roland
Hernáez, 9è dan de Tai-JItsu,
director de la Federació
Mundial de Tai-Jitsu i JuJutsu i màxim exponent
d’aquesta disciplina.
Aquest curs estava dirigit a
entrenadors, de fet juntament
amb Pere Soler que fou l’organitzador i
Vicente
Antequera, director del departament Nacional, es trobaren
els màxims representants
d’aquesta disciplina de les diferents comunitats autònomes:
El programa de feina va ser
molt dens i a un alt nivell,
Hernáez és el creador de l’actual sistema d’aprenentatge de
Tai-Jitsu optà per un perfeccionament del sistema de treball
i la nova implantació d’aplicacions dirigit als infants que
seran oficials en les competi-

Xisco Casasnovas amb el mestre Roland Hernáez i el seu germà George Hernáez.

cions a partir de 2014.
Per una altra banda es va
fer l’estudi i perfeccionament
de tècniques d’estrangulació i
de tècniques superiors de defensa personal.
Proves de nivell
Per últim també tengueren

lloc les proves de nivell, en les
que Xisco Casasnovas aconseguí el 2n DAN de JU
JUTSU.
Seguint el protocol més tradicional, ja fòra d’exàmen, el
mestre Roland Hernàez també
reconegué el cinturó negre de
dirigent a Pere Soler i a

Miguel Ibáñez i atorgà el 7è
DAN al mestre Pau Ramon
per les seves destacades trajectòries.
Xisco Casasnovas assegura
que ha ha estat una experiència notable de la qual es mostra molt satisfet i que espera
poder repetir en el futur.

ESPORT ADAPTAT
M.C.S
Aquest cap de setmana es
disputa a Cartagena el
Campionat d’Espanya de petanca adaptada, en el qual no
mancarà la presència del club
solleric Estel Nou, amb una
tripleta participant.
En aquesta ocasió hi participaran Francesc Bauzá,
Guillem Martínez i Joan
Bisbal, que és sa tripleta que
va quedar subcampiona de
Balears abans de l’estiu,
menys Joan Bisbal que s’incorpora per substituir una
baixa de la tripleta.
Els sollerics es desplacen
amb moltes ganes i amb opcions de fer una bona actuació.
L’expedició arribà ahir a
Cartagena, on es feien les reu-

L’Estel Nou participa al
Campionat d’Espanya
nions prèvies al Campionat
que es farà íntegrament en la
jornada d’avui dissabte.
Val a dir que hi haurà competició per a tripletes, dobletes
i individuals, no descartant la
presència dels sollerics en les

tres modalitats, ja que s’han
preparat amb ganes i tenen
molta il·lusió per jugar.
Durant unes quantes setmanes la gent d’Estel Nou ha
muntant una taula a Plaça de
venda de coques amb la inten-

Puerto de Sóller, Alquiler:
Coqueto apartamento con terraza. Dispone de una habitación, baño, una cocina con barra americana y una sala de
estar. Amueblado. Precio: 450€ Ref: PS2149
Puerto de Sóller, ALQUILER:
Bonito apartamento situado a pocos minutos del barrio marinero
del Puerto de Sóller. Posee 2 habitaciones, sala de estar, baño y
una terraza de 15m2. Precio: 550 Euros. Ref: PS2371
Sóller, ALQUILER:
Apartamento de 3 dormitorios, dos de ellos dobles y uno individual, un baño, completamente amueblado. Terraza. Imprescindible
buenas referencias. Precio: 550 Euros/mes Ref. SO2093
Sóller, ALQUILER:
Bonito apartamento en el centro de Sóller. Dispone de 1 habitación,
baño, sala de estar, cocina amueblada y un pequeño balcón. Disponible a partir de Noviembre. Precio: 425 Euros Ref: SO2412
Sóller, VENTA:
Bonita casa cerca del centro de Sóller con jardín. Dispone de
3 dormitorios, 1 baño, comedor, cocina y jardín de 760m2.
Precio 420.000 Euros. Ref: SO1290

ció de treure alguns doblers
per ajudar a les despeses de
participació a aquest campionat i, el resultat ha estat prou
positiu.
Sols resta desitjar-lis molta
sort.

