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Dissabte, 13 de juny del 2009

R.E.S
Tal i com s’havia anunciat,

el passat dissabte es va cele-
brar el concurs de fotografia
submarina organitzat pel Club
Nàutic Sóller, que va comptar
amb una gran participació de
fotogràfs, la qual cosa va om-
plir de satisfacció als organit-
zadors.

Esmentar que hi va haver
tot tipus de fotògrafs, alguns
pels quals va ser la primera ex-
periència amb una càmara sub-
aquàtica, mentre altres ja eren
professionals i ja havien acon-
seguint premis rellevants en al-
tres concursis. La majoria dels
fotògrafs participaren en la
modalitat de càmeres compac-
tes.

L’únic inconvenient va sor-
gir a causa del temps, doncs el
vent de sud oest, amb alguna
ratxa forta, obligà a canviar les
zones de busseig inicialment
previstes, per altres que esta-
ven el més resguardades possi-
bles per evitar incidents.

Així, es feren dues zones
d’immersió, una al Cap Gros i
l’altra al llevant de s’Illeta, que
és el lloc on el Club Nàutic vol
aconseguir una reserva integral
marina i, precisament, aquest
concurs vol donar a conèixer
quines són les espècies que hi
habiten, moltes d’elles ja en
poca quantitat, la qual cosa de-
mostra la necessitat de crear un
lloc on sigui possible que les
espècies es puguin regenerar.

Els organitzadors volen
agrair la col·laboració a tots els
que han fet possible que tot
sortís com s’esperava, especi-

alment de la Creu Roja que va
vigilar la seguretat dels partici-
pants.

Afortunadament, la jornada
va tramscórrer sense cap mena
d’incidència digne de ser men-
cionada.

En definitiva, un matí molt
entretingut i agradable gaudint
de la natura i d’un esport que
vol preservar el gran tresor
que hi ha al fons dels nostres
litorals. Esmentar que al final
de la jornada, alguns dels par-
ticipants es reuniren per dinar
i parlar de la prova.

Lliurament de premis

Ahir vespre estava previst
que es procedís al lliurament
de trofeus al Museu de la Mar,
podent veure les fotos guanya-
dores i també es va poder
veure una projecció d’imatges
de la jornada del passat dissab-
te.

Recordem que el Club Nàu-
tic Sóller té programades

noves activitats per aquestes
properes setmanes com el
campionat de pesca, la volta a
s’Illeta amb piragua o un con-
curs de fotografia amb apnea
programat ja pel proper mes de
juliol.

FOTOGRAFIA SUBMARINA

Gran èxit de participació al concurs de
fotografia organitzat pel Club Nàutic

El concurs va comptar amb una bona participació. Fotògrafs es preparen per anar a la feina.

R.E.S

El club Gymnàpolis ha
confirmat aquesta setmana
que el Triatló de Sóller tor-
narà , finalment, enguany a
la seva cita en la data en la
qual estava prevista, que és
el proper dia 26 de juliol.

Recordem que un deute
municipal va fer perillar la
disputa de la clàssica prova
sollerica, una de les més
dures i també més espera-
des pels triatletes.

També ja es pot dir que
l’edició d’enguany presen-
tarà poques novetats en re-
lació a passades edicions,
per la qual cosa tornarà a
tenir la Platja d’en Repic i
la zona del Faro com a dur
escenari.

Tal volta l’única novetat
és que la inscripció es farà
amb chip , com ja es fa en
la gran majoria de curses,
la qual cosa facilita molt la
labor de la gent i de l’orga-
nització.

Tal volta encara és prest
per assegurar-ho, però tot
fa pensar que els millors
triatletes illencs no manca-
ran a la cita amb el triatló
solleric el proper dia 26 de
juliol.

Les inscripcions ja es
poden fer a través de la Fe-
deració Balear de triatló i
també d’Elitechip.

Els horaris seran els ma-
teixos que en passades edi-
cions i també hi haurà
competició individual i per
equips.

En properes setmanes
anirem donant més detalls
d’aquesta clàssica prova
sollerica.

Es confirma la
disputa del
Triatló de Sóller

TRIATLÓ

ESPORTS VARIS

Alguns participants al concurs de fotografia.

ESCOLA DE CICLISME

Avui, jornada matinal amb la
visita de Vicenç Reynés

R.E.S

Seguint amb les seves acti-
vitats habituals l’Escola Muni-
cipal de Ciclisme del
C.C.D.S., té previst avui dia 13
de juny, excepcionalment a
partir de les deu del matí, la
seva trenta-setena activitat de
la temporada.

En aquesta ocasió serà una
jornada jornada de jocs, proves
d’habilitat i BTT, al Camp
Municipal d’Esports Jaume
Oliver i Sastre, reservada als
més petits, controlats per els
monitors del C.C.D.S..

A més, avui els alumnes
tindran una visita molt especi-
al, doncs es comptarà amb la

presència del corredor ciclista
professional deianenc Vicenç
Reynés, sent obligatòria l’as-
sistència amb culottes, guants,
casc, bicicleta de BTT i el ma-
llot oficial de la P.C. Vicenç
Reynés, integrada dins el
C.C.D.S.

El corredor deianenc els ex-
plicarà les seves experiències i
segur que els donarà bon con-
sells sobre aquest sacrificat es-
port que és el ciclisme.

Aquesta serà ja una de les
darreres jornades del curs, tot i
que la setmana que ve hi ha
una nova cursa puntuable per
la IBBike Copa i el mes de ju-
liol arribarà l’esperada cita so-
llerica.


