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CURSES DE MUNTANYA

TENNIS TAULA Segona Nacional

Una victòria i una derrota
a terres eivissenques
CTT Sta Eulàlia
Sóller TT

2
4
R.E.S

Rafel Rosselló i Jordi Moragues “Mena”, dos dels sollerics participants a la prova.

Jordi Moragues, el millor
solleric a l’Epic Trail
R.E.S
Els 31 quilòmetres de la
Caimari Epic Trail posaren
ahir el punt i final a la temporada de 2016 de la Copa
Balear de Curses per
Muntanya, una cursa que va
comptar amb menys presència
sollerica del que acostuma a
ser habitual.
Una dura cursa va acabar
de definir les posicions de les
classificacions finals de cada
categoria, d’una copa que enguany va començar el mes de
febrer a Alcúdia i que ha acabat després de nou mesos de
competició i deu curses disputades.
El millor classificat dels sollerics va ser Jordi Moragues
en el lloc 34, mentre que
Rafel Rosselló era el 87è.
Val a dir que la victòria va
ser per Joan Antoni Mayol
amb 2 h.38’32’’, seguit de
Biel Gomila i Andresito
Riera.

Els jugadors del Sóller TT
tornaren a la lliga i ho feien per
afrontar un doble desplaçament
a terres eivissenques.
Començaren dissabte contra
el CTT Santa Eulària, el rival
més assequible dels dos amb els
que s’havia d’enfrontar, i va
acabar amb una clara i merescuda victòria.
Els germans Lluís i Carles
Carulla foren els responsables
de la victòria, guanyant les seves

dues partides cada un, alguna de
forma prou ajustada, però suficient per sentenciar el partit.
Val a dir que completà
l’equip Paco Cañellas, que no
va poder guanyar cap de les
seves dues partides.
Ja el diumenge, s’enfrontaren al rival de major envergadura, el Unidad CTT Santa
Eulària, a qui a punt estaren de
guanyar, però acabaren cedint
en els dobles de desempat.En
aquest cas Carlos Carulla va
poder guanyar les seves dues
partides, mentre que el seu
germà Lluís sols en pogué gua-

nyar una, caiguent a l’altra, essent la clau que s’arribàs als dobles, ja que Cañellas tampoc
pogué guanyar cap de les seves
partides.
Així, s’arribava al 3-3 i era
necessari jugar els dobles, que
per part sollerica afrontaren els
germans Carulla i per Eivissa
Rafel Ramírez i Vicent Garcia,
no poguent evitar la derrota per
3-0 quedant els punts a les pitiüses.
Avui reben a Sant Vicenç de
Paül, a les 17.30 h, la visita del
Sant Lluís amb la intenció
d’aconseguir la victòria.

KARATE

Comença la competició
per les categories base
R.E.S

Toni Josep Bernat un altre solleric que va ser a Caimari.

Val a dir que resten dos
trails per tancar definitivament la temporada, demà diumenge el Trail Serverí, mentre
que el proper dissabte dia 26
serà el torn del Trail del
Migjorn.
´Es probable que els dos
puguin comptar amb la presència d’algun atleta solleric,
com en la gran majoria de
proves.

La classificació dels representants del CMES fou la següent:
1. Joan A. Mayol
2
h.38’32’’
34.- Jordi Moragues
3:12:55
87.- Rafel Rosselló 3:30:14
130.- Antoni J. Bernat
3:47:25
168.
Toni
Suñer
3:58:27

El diumenge 13 de novembre, El Poliesportiu Germans
Escales, va tenir lloc el primer
encontre del Campionat del
CIM per als més petits, categories benjamí, aleví, infantil i juvenil, i la representació sollerica no va faltar i participà en la
modalitat de Katas:
- Joan Múrcia i David Ruiz,
en la categoria benjamí.
- Cristian García i Josep
Roman, amb els alevins.
- Aina Bujosa, infantil
- Bàrbara Cifre, amb més experiència, s’enfronta en la categoria juvenil on es treballen ja
katas superiors.
En tot moment, els varen
acompanyar els seus ‘coaches’
Tolo Ozonas, Tomeu Cifre,
Xisco Múrcia i Xisco
Casasnovas Jr., que s’ocuparen
d’infondre ànims a aquests
competidors que s’iniciaven el
en món competitiu.

Els participants sollerics a aquesta nova competició.

Va ser una competició amb
molta participació on es va
veure amb claredat la diferència
emtre els competidors novells i
els més experimentats, i a
l’avantatge de l’experiència sumava qualitat tècnica i autocontrol, que pujava gradualment
juntament amb les categories.
El podi es va resisitir però el
grup complí les expectatives i

clavaren amb kime els katas
que han estat preparant.
Acte seguit va tenir lloc un
campionat open sènior, en el
que hi estaven convidats els karateques cadets i júniors que
aconseguiren
podi
al
Campionat de Balears, i per
aquest motiu hi participà Xisco
Casasnovas Jr. que demostrà el
bon nivell assolit.

ESCACS
R.E.S
Aquest passat cap de setmana es va iniciar una nova
edició del Campionat de
Mallorca individual d’escacs,
que enguany es disputa a
Santa Margalida , comptant
amb una excel·lent participació i es perllongarà fins la primera quinzena de desembre.
Entre els participants, hi ha
dos representants de la Secció
d’Escacs del Cercle Solleric,
que es pot dir que han inciat la
competició de forma positiva,
amb una victòria i una derrota
cada un.

Viada i Cernat al
Campionat de Mallorca
Així, Carles Viada va debutar amb una victòria davant
Manuel Martínez Oliver,
mentre que a la segona va ser
superat pel jugador de superior categoria Alejandro Gómez
Olivares.
Per la seva banda, l’altre
solleric, Daniel Cernat, va debutar amb una derrota davant
Genís Crespí Heredia, mentre
que a la segona ronda va ser

capaç de superar a Turcu
Darin.
D’aquesta manera, els dos
sollerics es troben en aquests
moments a la zona mitja de la
taula i el seu debut ha estat
prou satisfactori.
Aquest cap de setmana es
disputaran dues noves rondes,
tot esperant que els sollerics
puguin escalar alguna posició
a la taula.

