








Clube Marítimo
Deportivo e Cultural

O equipo de xadrez remata
no 4º posto da Primeira División 
galega

Seis premios e unha Mención
Especial para o Breogán na Gala 
do Deporte Meco

O equipo feminino do Breogán 
gaña o gran premio
Loterías del Estado

O Breogán conta
con dous equipos de elite

XXXI Trofeo Concello do Grove

Resultados Galegos,
Nacionais e Internacionais



O equipo de xadrez remata no 4º posto da 
primeira división galega















  







        
       



      





Seis premios e unha Mención Especial para o 
Breogán na Gala do Deporte Meco

  
   
   
  
 
 
  

   


    
    

    
   


    




     

     




  
   


   





     



     
     
     











    

   



      






O equipo feminino do 
Breogán gaña o gran 
premio Loterías
del Estado, será
un aviso?

O Breogán conta 
con dous
equipos de elite























































Campionato de Galicia
de infantil individual
XXXI Trofeo Concello do Grove
de piragüismo









































































        
     




 
     
     

   



       

      





        
       





 
  


PIRAGÜISMO
RESULTADOS GALEGOS





    




     

  
  
    
  
  
    
  




    
   
    
   










      
    
    
  
    

    
    
  



     
  
   







       
 
       




    





 





PIRAGÜISMO - RESULTADOS NACIONAIS


  





     
 
    


  
  





   

     



    
    




     

     
 



    

     

       







 
    
    


  


     
    


  
   







      





 
 
 
 

PIRAGÜISMO
RESULTADOS
NACIONAIS




