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Entrenament de l'equip
de PRIMERA DIVISIÓ
on destaca la defensa.

GESTORIA
MULET

GARI & CHRIST
MallorcaPlaça Sitjar, 8 - ALGAIDA

Telèfon: 971 66 80 70-Fax: 971 66 80 12
Mòbil: 677 81 87 92

JA ESTA FETA LA INSCRIPCIÓ DE T/FOTTTP DF PRIMERA
El passat 30 de juny

finalitzava el plaç per fer efectiva la
inscripció de l'equip C.V.
ALGAIDA de primera divisió
nacional i el club algaidi ja l'ha feta
efectiva, la qual cosa suposa que
l'Algaida participarà per segona

temporada consecutiva a la lliga
nacional, esperant poder repetir el
cinquè lloc de la temporada anterior

Cal recordar que els dos equips que militaven a la
nostra categoria el C.V. QUART de València
(Campió d'Espanya) i ITlla Jordi de Castelló han
pujat de categoria i, per tant, no estaran a la nostra
lliga, ja que participarran a la lliga FEV i han pujat
nous equips després de la fasse d'ascens d'aquesta
temporada.
Els nous contrincants de primera del grup B seran
l'Esplugues (Campió a la fasse d'ascens) i l'Elx
com a subcampió

REVISTA TOT VOLEI. Número 2. DIPÒSIT LEGAL PMl 227-2000
DIRECCIÓ Andreu Gelabert Garí. REALITZACIÓ: Junta Directiva
EDITA: CLUB VOLEIBOL ALGAIDA Fundat l'any 1992
Adreça: Campet, 40 CP 07210 ALGAIDA. Telèfon: 656 328203

Aquesta temporada hi ha
hagut bastanta de gent que ens ha
demanat com així hi havia tantes

cares desconegudes als equips del
CLUB VOLEIBOL ALGAIDA:

L'explicació és ben senzilla. Ja que
l'equip ha d'anar a entrenar a Palma
són bastantes les jugadores que venen al
poliesportiu de Son Gotleu, on entrenam,
sollicitant jugar amb l'Algaida i pel nostre
club és un orgull que tantes jugadores
desitgin jugar amb nosaltres. Això demostra
la qualitat dels nostres equips i del nostre
club, per tant ben arribades siguin totes.



UN RECO PER A LA HISTÒRIA
El primer equip que hi va haver
a Algaida que participà a la lliga
de voleibol comarcal i al cam¬
pionat del CV Palma, juntament
amb n'Andreu Gelabert, mestre
de l'escola d'Algaida. L'equip
va començar amb força i amb
il·lusió i va ser l'inici d'un

esport que posteriorment ha
donat dies de glòria a l'esport
algaidi.
Aquelles primeres jugadores
eren:

Margalida Vanrell
Joana M" Jaume
Cati Ferragut
Francisca Pons
Antònia Obrador
Jerònia Vanrell

Margalida Ramis
M" Antònia Cantallops
Bàrbara Vila
Francisca Amengual,
Antònia Jaume, Antònia Mas i Margalida Danti. Entrenador: Andreu Gelabert.

Aquí tenim les compo¬
nents del primer equip
aievi femení del C.P.
PARE POU d'Algaida
que la temporada 87 -

88 es va proclamar
CAMPIÓ DE MAL¬
LORCA en el seu

debut tant d'esport
com de categoria. Va
ser un començament

molt explosiu i amb un gran interès, la qual cosa va fer que l'esport del voleibol calàs fort dins el poble i gràcies a elles varen
sorgir nous valors que ens han duit a uns dels llocs més relevants dins la història del voleibol a les Illes Balears.
JUGADORES: Joana M" Jaume, Margalida Vanrell, M" Antònia Cantallops, Bárbara Vila, Francisca Amengual
Margalida Danti, Jerònia M" Vanrell, Antònia Mas, Margalida Ramis, Antònia Jaume. ENTRENADOR: Andreu Gelabert.
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S'Arenal O

QP.Pare Pou 3
CIDE 1
C.P.Pare Pou 3
Consell 0
C.P.Pare Pou 3
Son severa 0
C.P.Pare Pou 3
Luis Vives 0
C.P.Pare Pou 3
C.P.Pare Pou 3
Sa Pobla 0
C.P.Pare Pou 3

Bunyola 0
C.P.Pare Pou 3
Sant Josep Ob 0
C.P.Pare Pou 3
C.J.Petra 0
C.P.Pare Pou 3

N.S.Esperanza 0
CAMPIONAT DE

- C.P.Pare Pou 3
- Sa Pobla 0
- C.P.Pare Pou ' 3
- Bunyola 0
- C.P.Pare Pou 3
- Sant Josep Ob 0
- C.P.Pare Pou 3
- C.J. Petra 0
- C.P.Pare Pou 3
- N.S.Esperanza 0
- S'Arenal 0
- C.P.Pare Pou 3
- CIDE 0
- C.P.Pare Pou 3
- Consell 0
- C.P.Pare Pou 3
- Son Servera 0
- C.P.Pare Pou 3
- Luis Vives 0
- C.P.Pare Pou 3
BALEARS

Figueretes 0 - CP Pare Pou 3

CP Pare Pou 3 - Sa Pobla 0

Per quarta vegada:
CAMPIONES DE BALEARS

BAR
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TIN I.EARG CAMÍ CAP A UN GRAN CAMPIONAT

BAR REST

Sa Talaieta

No tot ha estat tan fàcil corn al tmal va parèixer,
sino que s'han hagut de superar moltes dificultats al llarg
de la trajectòria Higuera i al principi hi havia 11 rivals que
ens esperaven desitjant fer les cossigolles a l'equip
algaidi.

Primer pas: millorar la tècnica. Corn es pot
veure la tècnica del bloqueig no és molt elegant, però poc
a poc s'ha anat millorant.

Segon pas: millorar l'eficàcia i la col·locació
dins la pista. Una bona situació a la pista cuidant tots els
espais lliures i amb uns desplaçaments ràpids i adequats
sòn una bona arma per vèncer als adversaris.

Tercer pas: millorar la tàctica i guanyar partits.
S'han guanyats tots els partits de la lliga de Mallorca i del Campionat de Balears amb els següents resultats:



DESPRES D'UN GRAN CAMPIONAT, UN
BON SOPAR: El President del Govern , el Batle i el Regidor
de cultura estaren amb l'equip infantil femení del C.P.Pare Pou.

Una vegada acabat el sopar les
autoritats assistents varen obsequiar a tot
l'equip amb uns regals i placa conmemo¬
rativa que va alegrar molt a les compo¬
nents de l'equip i el President les va oferir
una recepció al Consolat de la Mar a la
vista de l'èxit conseguit per l'equip.

Després d'aquesta festa es varen

poder fer les maletes perque l'equip es va
haver de desplaçar a la ciutat d'El Ejido a
la provincia andalusa d'Almeria on es
celebrava el CAMPIONAT D'ESPAN¬
YA DE CENTRES ESCOLARS del 10 al
16 de juny de l'any 2.000. Tots els
assistents desitjaren molta de sort a
l'equip i els animaren a conseguir un bon
lloc a la classificació final.

No hi ha cap dubta que tant la
capitana de l'equip, na Joana M"
Mut Garcías, com les autoritats
assistents s'ho passaren d'allò més
bé i les rialles, les enhorabones, el
bon humor i els desitjós d'uns grans
èxits per l'equip escolar foren les
notes més destacades d'una mera¬

vellosa vetllada gràcies a un altre
títol esportiu del voleibol algaidí.

Com a premi per la consecució del IV CAMPIONAT DE BALEARS de l'equip infantil femení del
Col·legi Públic Pare Bartomeu Pou, els pares organitzaren un sopar per a celebrar l'esdeveniment, on hi
prengueren part el Sr. Francesc Antich, President del Govern Balear, el Sr. Jaume Jaume, Batle de
l'Ajuntament d'Algaida i el Sr. Miquel Ballester, Regidor de Cultura i Esports del Consistori Municipal.



EL VIATGE A ALMERIA
El viatge que va començar a Taeroport de Palma amb un vol xarter directe a Almeria, va anar molt bé i l'equip
va comptar amb el suport d'un grup de pares i simpatitzants que no es volgueren perdre cap detall del seu
equip.

Els acompanyants al viatge, no s'ho passaren molt malament
i pogueren compaginar l'esport amb el turisme, visitant llocs
tan emblemàtics com l'Alhambra de Granada, així com un

recorregut pels indrets més significatius de la provincia
d'Almeria. Es ben segur que tenen moltes coses que contar
als seus amics.
Com podeu veure, no tot va ser passejar, sino que també hi
va haver temps per a la gastronomia, visitant els restaurants
tipies i la cuina andalusa que les va agradar bastant,
especialment el marisc.
Per altra banda es va fer una visita a alguns hivernacles, que
com veis a la fotografía, n'hi ha ben a voler.
El Ejido té mils i mils de quarterades totalment cobertes per
plàstic, la majoria amb mà d'obra africana i que és difícil
d'explicar l'extensió que hi ha; s'ha de veure per poder-se
fer una idea. Però qualsevol dels que assistiren al viatge us
ho podran contar de molt bon gust.
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Les jugadores algaidines varen establir una gran amistat amb les jugadores del País Basc i aprofitaren la diferència de llengüesper aprendre cançons de les dues comunitats. S'ho passaren beníssim i actualment s'escriuen cartes amb les lletres de les
cançons

Amb l'equip de Caiaiunya tamoé va imperar i'aiegria i i'amistat, una de ies coses més importants d'aquest campionat d'Espanya

Aquí tenim una instantània del partit
celebrat contra l'equip campió de Catalunya
que es va perdre per 3 a 1.

El bon joc de les nostres jugadores però
amb certs moments de nervis, varen
decantar el marcador cap el costat de les
catalanes, no obstant això, la simpatia i el
joc net dels dos equips varen ser sempre i en
tot moment la nota dominant.

ENHORABONA JUGADORES!!!



JUGADORES: Laia Ballester, Cristina Ferragut,
Joana M° Mut, M' Magdalena Mayol, Marga Sánchez.
Jéssica Seguí. DELEGADA:'Toñi Perelló

CAMPEONATOS DE ESPAÑA
ESCOLAR

Francisca Puigserver, M" Antònia Sastre,
M" Antonia Pocoví, Catalina M" Fullana,

Andreu Gelabert.2ÔÔÔ

El dia 9 de juny de l'any 2.000,
l'equip infantil femeni del C.P.
Pare Pou, com a CAMPIÓ DE
BALEARS va assistir a El Ejido
al CAMPIONAT D'ESPANYA
Juntament amb altres 16 comuni¬
tats autònomes que feien un total
de 17.

La participació algaidina va ser
bona, començant amb una clara
victòria sobre l'equip del Pais
Basc per 3 a 0, el segon dia es va
perdre el partit contra un gran
equipCantàbria per 3 a 0, el
tercer dia de competició es va
vèncer a Galícia per 3 a 0. A les
semifinals Catalunya ens va
guanyar per 3 a 1 i el darrer dia
es va imposar a Madrid per 3 a 0
conseguint una setena plaça.

10 -16 de Junio
ALMBRlA

RESULTATS DE LA COMPETICIÓ
11-06-00 a les 12 hores. (Tav. Beria)
C. San Fèlix (Pais Basc) 0
C.P.Pare Pou (Balears) 3

12-06-00 a les 10 hores. fPav. Beria}
El Salvador (Cantàbria) 3
C.P.Pare Pou (Balears) 0

13-06-00 a les 10 hores. CPcn'. Beria)
C.P.Pare Pou (Balears) 3
C. Franciscanos (Galícia) 0

14-06-00 a les 10 hores. (Pav. Beria)
Col·legi Claver (Catalunya) 3
C.P.Pare Pou (Balears) 1

15-06-00 a les 12 h. (Tav. Las Norias)
C.P.Pare Pou (Balears) 3
Virgen del Bosque (Madrid) 0



Na ICati C^rd¿, com ja informaren
al passat n° va resultar ser elegida
^ia.LOR .ttg.^DOR^ de les 24
hores de Rubí, un orgull per la ju¬
gadora, per l'entrenador, pel club
' creiem que pel poble d'Algaida.
ENHORABONA CÀ^, i que això
no s'acabi aquí i a veure si la prò¬
xima temporada encara pujam més
l'alt llistó del club i mantenim el
nom d'Algaida en el lloc on ara ja
el tenim

La plasticitat de les imatges d'un dels nombrosos partits i l'im¬
pressionant resultat obtingut a la competició, així com l'armonia
que bi va baver en tot moment entre tots els integrants de
l'expedició del C.V. ALGAIDA va despertar l'admiració dels
equips partcipants a les 24 bores de Rubí. Esperam i desitjam
que aquest equip doni molt que parlar aquesta propera tempora¬
da que passat l'estiu començarà. SORT I ÀNIM.

L'EQUIP JUVENIL FEMENÍ DE L'ALGAIDA
CAMPIÓ DE LES 24 HORES DE RUBÍ

7^L'equip juvenil femení del
C.V. ALGAIDA va ser convidat a
participar a les 24 bores de voleibol
juvenil femení de la ciutat catalana
de Rubí, província de Barcelona,
juntament amb altres 15 equips '
catalans, valencians i aragonesos.

El club va acceptar l'oferta
i va aprofitar per a preparar un grup
de jugadores que fossin la base de
l'equip per a la propera temporada i'
començar a veure el funcionamet
del nou equip juvenil.

El viatge no podia comen¬
çar pitjor, ja que a les 7 del matí del
30 d'abril la companyia aèria ens
anunciava que el vol de les 8'10 es
retrassava fins a les 12'45, i tenint
en compte que el torneig començava
a les 12 bores, era impossible
arribar d'bora.

Avisat el C.V. Rubí, ens va
dir que mirarien de retrassar un poc
el nostre primer partit i que ens vendrien a cercar a l'aeroport de Barcelona amb cotxes particulars per no perdre temps, la qual cosavolem agrair moltissim.

Arribat per fi a Rubí poguérem començar la competició. A la primera fasse es varen guanyar els tres partits quedant, per tant,campions de grup, es varen guanyar les eliminatòries i a la gran final ens enfrontàrem a l'Hospitalet, uns dels equips més forts de la lligacatalana. Perderem el primer set, però es guanyava clarament el segon; posteriorment en el darrer set que s'acabava als 15 punts amb 2de diferència vàrem acabar guanyant per 21 a 19 amb una igualdat enorme, una final d'infart com es sol dir en l'argot esportiu. Unafinal molt emocionant que va fer l'Algaida una mica més gran i més respectat dins el món del volei nacional. Les càmeres de TV i la
radio local no paraven de fer entrevistes, cosa a la qual no estàvem gaire acostumats.



IRA"
CAIXA DE BALEARS

Partícia Abel Cabot Joana M" Bisbal Mora

f 4. I
f

SEI.ECriÓ BA1.EAR CADET: Diics jugs-dores de i'equip
cadet femení del CV ALGMDA han. esíat seieccioîîades p€.t a participar
al CAMPIONAT D'ESPANYA DE SELECCIONS AUTONÒMIQUES
que s'ha de fer a VALLAÍX)LID aquest mes de juíiol; elles són na
Patrícia Abel ( i76 m d'altura) na Joana Bisbal ( l '80 m d'altura).
També s'ha de dir que na Joarra M' ha estat seleccionada per la
concentració nacional que cada estiu ía Federació Espanyola de Voleibol
organitza amb les 25 jugadores més altes i que més destaquen als seus
clubs Enhorabona a totes dues !!!.

T DESPRFS DE TORNAR. TIN AT.TRE SOPAR
Les jugadores de l'equip infantil femení del C.P. Pare Pou, no han parat: Després d'una gran campanya

i després haver conseguit quedar SETENES AL CAMPIONAT D'ESPANYA DE CENTRES ESCOLARS,
i vista la seva actuació tan brillant a Almeria, els pares i mares acompanyants les varen oferir un gran sopar
com a cloenda d'una espectacular temporada. El sopar va ser molt bo i 1'armonía entre tots, encara millor.
Esperam que no sigui el darrer.

liE
Îaîîiuî iqunicipal cie IE,sport

Compromís amb Balears
■Sa Plaça. 7 • 07210 Algaida (Mallorca)

Tels.: 971 665 727 - 971 665 71S • Fax; 971 665 718
c-mail: Tnaenovardt@sano.stra.cs

COLrLABOREN

GOVERN BALEAR

HOTEL ■ RESTAURANT

S<i- l^ecS de l^eutda
PARKING PRD'ADO ■ VERAL DORSO

RESERVAS
Pont, 21 - 0762!) RANDA ■ .SULLORa

Tdi. 97 : 66 0') 97 - 971 12 03 02 Fax. 971 66 23 58
.Viiil: arccü^fy:m.cs - Ptgc httptiVrvwffhm.cs/pmL'csrcco

AJUNTAMENT DE PALMA

AJUNTAMENT .D'ALGA

ISCOMAR FERRYS

NOTÍCIA DE DARRERA HORA; L'equip infantil femení ha estat convidat
a jugar un partit contra un equip infantil italià dia 11 de juliol. Primer
Mallorca, després Balears, llavors Espanya i ara ITÀLIA. On arribarà el
nostre equip infantil?

Durant les festes de Sant Jaume es

farà el IV TORNEIG DE VOLEI¬
BOL 2x2 a les escoles celebrant
les finals a SA PLAÇA damunt
pista d'arena. QUINA PASSADA!

És del tot cert que ei guanyar fa riure i sino, rairau les imatges de les fotos.
El president del GOVERN BALEAR va assistir a! sopar-homenatge a l'equip, la qual cosa ens va alegrar molt.



L^EQTJTP CADET
La categoria cadet quasi sempre ha estat la més
complicada del club, ja que és l'any que les
Jugadores passen a l'institut i diuen que els
estudis són més forts i és per això que molta de
gent deixa de jugar perque no pot dur bé els
estudis, l'esport, la música i el "sortir dels
dissabtes a vespre tot a la vegada". Esperem que
aquestes excuses no es repeteixin tantes vegades i
poguem tenir un bon equip cadet la propera
temporada, ja que qualitat n'hi ha ben a voler.
Tan sols tenim tres titols importants en aquesta
categoria: un CAMPIONAT DE BALEARS i
dos SUBCAMPIONATS DE BALEARS.
Aquesta temporada que ve creim tenir un bon
equip ja que quasi totes les jugadores de l'equip
infantil (Setè del CAMPIONAT D'ESPANYA),
passen a ser cadets. Ànim i sort per la temporada
2000 - 2001 ! ! !. Equip cadet temporada 98-99 setè a la lliga de Mallorca

Aquí podeu veure les jugadores i acompanyants de l'equip cadet que la temporada 96 -97 es va proclamar SUBCAMPIÓ DEBALEARS, un lloc amarg al principi perque suposa haver perdut la final, però no ens podíem queixar ja que molts d'altresequips no arribaren a la nostra classificació, però com diuen a l'esport la millor posició és fer primer.Jugadores: Marga Maya, Melissa Marino, M° del Mar Puigserver, Cristina Bassa, Sandra García, M° Magdalena Fullana, M" Laura Ferragut,M Magdalena Maya, Toñi Perelló, Marga Vanrell, Yolanda Andreu i Cali Cerdà. Delegat; Miquel Artigues. Entrenador: Andreu Gelabert.



La temporada 96 - 97 el Club Voleibol Algaida presentava per primer cop un equip juvenil a la lliga federada,
un equip novato que s'iniciava dins una competició forta i amb l'objectiu de no quedar en els darrers llocs.

Aquest va ser ei primer equip juvenil fentení d'Algaida i va quedar enquadrat dins el grup B de la lliga regular en
la seva primera fasse. Posîerioraienî i com a subcampió de gjrsp va accedir a îa fasse final del CAMPIONAT DE
MALLORCA amb una gran, encara que agradable sorpresa, ja que iro s'esperava assolir un lloc tan elevat. A la Higa final
es va classificar en quart Hoc que no va estar' gens malament teiñnt en compte que era la primera inmersió dins el voleibol
de qualitat.
JUGADORES: S3via Urrea, Catí Cerdà, Marga Maya, Laura Ferragut, Yolanda Andreu, M" del Mar Puigserver
Rosa Argüés, Mica Ramis, Toni Perelló, Rosaíina \ldal, Cati LluU, Margalida Morlà
DELEGAT: Felip Gelabert ENTRENADOR: Andreu Gelabert

Restaurant Ses Maioles, s. a.

Corretera Manacor, Km, 16.500 - ALGAIDA JMallorca) Tel. 66 53 45

f S'HOSTAL D'ALGAIDA

t CAFE - RESTAURANT
I Tel. 971 66 51 09 - Mallorca



LES PETITES TAMBÉ EN SABEN

Les jugadores alevins de la temporada 1.999 -

2.000 han fet una bona feina, classificant-se pel
campionat de Mallorca que es va celebrar a MURO
durant el mes de maig, amb la participació de tots els
campions comarcals de Mallorca.

L'actuació de les algaidines va ser bona ja
que es varen proclamar:
SUBCAMPIONES DE MALLORCA^ per darrera
de les alaroneres que quedaren primeres.

S'ha de dir que les d'Alaró tenien tot l'equip
de sisè de primària mentres que les d'Algaida eren
totes de quart i cinquè, és a dir, molt jevenetes, la
qual cosa dóna més mèrit a la seva gran labor i a la
seva classificació final d'aquest Campionat de
Mallorca.

Na Mercè és la capitana de l'equip, càrrec
que en ocasions comparteix amb na Cati Veny, i
elles i la resta de l'equip entrenades per na Toñi
Perelló poden estar més que satisfetes per la seva
campanya i, des d'aqui el club les dóna l'enhorabona
i les anima a seguir endavant.

Les jugadores alevins i benjamins varen participar
al memorial TONI TOUS que es va celebrar a
Porreres el divendres dia 26 de maig al camp
d'esports amb la participació de diversos equips de
vàries categories, quedant compiones de la seva categoria.

MERCE SASTRE SERVERA, capitana de
l'equip aleví, SUBCAMPIÓ DE MALLORCA.
Temporada 1999 - 2000

restaurante

ges ^^ates
CocinaMàüonfuma

Carretera Manacor, Km. 16'800(Algaida) 7èl. 973 66 55 63

^STEülS?
MaziiMManaaiawaisse

hua a .^•It·.i, Km.
lei:'>71 '/ V"/"

íU'V.J Seli.ï - JlaUoivii

KM. 21.500 * 50 18 •

(5)
BAR
RESTAURANTE

MUNPER
Antonio Linares Moreno

Otra. Palma - Manacor. Km. 29 - Tel. 971 64 40 70 - 07230 MONTUifll

BINICOMPRAT
RESTAURANT

Cua. Manacor, kin. 22'700
Telf.: 12 .IT 11 - F,lx.: 12 54 09
At.OAIDA (MALLORCA).

Els restaurants han estat i estan sempre del costat de l'esport algaidí i
una vegada més, des d'aquesta revista volem tomar agrair la seva
important col.laboració, esperant poder tornar a comptar amb tots la
propera temporada. GRACIES A TOTS!!!.

Dar - Restaurant

[JUEVES CEHIIADOJ

Ciro. Manocor Km. 2V700
Tel. 9716Ó5173 ALGAIDA (Malíorco)

Q



EQUIP ALEVI: SUBCAMPIO DE MALLORCA
Les components fií l'equip aleví es preparaven per a la fina! de Mallorca
i com podem veure a la fotografia de la dreta conseguiren la medalla de
plata del campionat. Les jugadores de na Toñi Perelló han fet un gran
paper a la lliga, proclamant-se subcampiones de Mallorca.
ENHORABONA i esperam tornar-vos a veure la propera temporada.

També podem veure un fesse de l'entrenament del servei o "saque", fonamental en questes edats on l'arma principal és tenir un bon
servei i una bona recepció, així com una bona tècnica i una bona vista piîr poder fer els putïts d'una manera clara i ràpida.

Aquí veím ei grup de jugadors í jugadores de! equips aleví i benjamí
que han fet una gj-ari Sxm i que amb la seva coastàncía, il.lusió í de¬
dicació han arribaí a obtenir uns èxits importanls pel nostre poble
destacant també Texcd-leol i desinteressada kbor d'una mare, gran
amant de l'espoft i de fes coses ben fetes: Na Bàrbara von Siebenthal
que ha ajudat i collaborai ea iot mo-fíjent amb na Toñi, entrtenadora
dets equips. Gràcies Bàrbara.
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SECCTO D'ATT.ETTSME DFX C.V.AT GATDA
Ja ha acabat la temporada 99-00, pel que
fa a l'atletisme que tenim al club, com a

programa de PROMOCIÓ, per iniciativa
del mestre Miquel Munar i sota la seva

direcció. Després d'un començament difícil
com tot esport dins un poble petit, la
inscripció de nins i nines en aquest esport
va arribar a un total de 61 inscrits.
Fent un poc de memòria de la temporada
hem de dir que entre novembre i febrer es

va basar en el CROSS, participant a
Montuïri, a Sa Ràpita, a Algaida i a Can
Picafort (CAMPIONAT DE MALLOR¬
CA). on s'obtingueren subcampionats,
tercers llocs, etz. Del mes de febrer al mes
de juny, preparàrem el CAMPIONAT DE
MALLORCA en pista assistint al Poliesportiu Prínceps d'Espanya a una sèrie de jornades d'entrenament i després als campionats amb
uns grans resultats: 2 campions de Mallorca, (Toni Oliver i Cati 'Veny), 7 subcampions de Mallorca (Àlex Navarro, Marcos

Pedemonte, Catalina M" Oliver i l'equip de relleus aleví masculí) i 17 medalles de bronze (Miquel
Fullana, Kristin Maschke a 40 m i a 600m., Antònia Canyelles, Andrea Fontes, Mercè Sastre,
Llorenç Pericàs, Katrin Maschke, Bernat Fullana, equip de relleus alevi femení i equip de relleus
infantil masculí. El més important és que s'han conseguit medalles a totes les disciplines de l'atletisme:

IJJ pes, velocitat, fons, relleus, llargada, tanques, pilota,etz... la qual cosa és un orgull, tant pels participants,
. ^ I 3 ' t com pels dos entrenadors Miquel Munar pare i fill, aixi com pel club de voleibol que se sent molt content de* '

^ \ la secció d'atletisme. .

à f ^ • TO Camoionat de Mal-
^ I' "" lorca per col·legis o clubs

VSE resultant ser la culminació
' Íj d'una temporada d'èxits:'Sti - i i Iniciació masculí

■ ^^ ^ (Sense participació)
^ K Iniciació femení:
M JpP CAMPIONS DE MALLORCA fil

V Vvíí- Benjamí masculí:
^ ^ CAMPIONS DE MALLORC/i
Benjamí femení: QUARTS DE MALLORCA, Aleví masculí: CAMPIONS DE MALLORCA, Aleví femení: SUBCAMPIONS
DE MALLORCA.
Pensam que aquesta família que s'ha començada
de tenir continuïtat el curs que ve i per celebra-ho i per celebrar l'èxit
d'aquest curs es va fer una diada a AQUACITY on tots s'ho passaren iot i/8
molt bé, i aixó que va ploure!!!. M, ■' ' O | "^ ^Des d'aquí volem donar les gràcies a les entitats i pares i mares que ' ' '
de forma desinteressada i que han fet que això sigui possible.



SEUCAlVmONAT AJL·IAEBXmALGAIDINA

La companyia
^'Llg^YS. molt coneguda a
Mallorca, sobre tot pel sf^u
famós trajecte ALCÚDIA -
CIUTADÉLLA ha estat l'em¬

presa que ha equipat l'equip
femení de í'RlMfíRA DIVI5K
que aquesta temporada, no tan
sols s'ha mantingut a Primera,
sino que ha assolit la cinquena
plaça d'entre 12 equips.
Des d'aquesta revista volem
agrair la seva col·laboració i
confiam en poder comptar una
vegada més la propera tempo¬
rada amb la valuosa contribu¬
ció a favor de l'esport balear
de qualitat.
GRÀCIES PERTOT!!!

-GRUP
Consell de
Mallorca
•jaillllir llir II' I jir-im»

BLISA
INSTAL·LACIONS

k vl

Fniiip IN ANTIL femení C.r.PARE POU DEbICA EL


