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O equipo do Breogán “A” de xadrez, xogou esta 
temporada na Primeira División, encadrado no Grupo 
1ª A: Galicia Sur.

 Este grupo estivo formado por trece equipos, 
case que todos das provincias de Pontevedra e Ouren-
se e a competicion desenvolveuse a unha soa volta. O 
noso equipo tivo unha boa participación e froito do seu 
bo facer acadaron un total de cinco partidos gañados, 

dous empates e, tamén, seis derrotas.
 Os partidos gañados foron ante o Xadrez Pon-

teareas, o Universitario de Ourense “A”, o Círculo 
Xadrez Narón, o Celanova “A”, e o Peña Recreativa. 
Acadaron empate fronte a Karpov Amateur e Xadrez 
Bueu “A”. Mentres que as derrotas  chegaron das mans 
do  CXF Casa da Xuventude, Fischer “A”, Alekline, 
Infortui “A”, Xadrez Ourense e Universidade de Vigo.

O equipo do Breogán “A” de xadrez, xogou esta dous empates e, tamén, seis derrotas.

Resultados dos equipos do 
Breogán na Liga de Xadrez
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O equipo do Breogán 
“B”, formado por ra-
paces e rapazas da 

Escola de Xadrez, xogou na Cuarta 
División, formando parte do Grupo 
4ª B: Pontevedra Norte. Un grupo 

formado por seis equipos, que de-
senvolveron a liga nunha competi-
ción a dúas voltas.

Cinco vitorias, cinco derrotas e 
unha incomparecencia foron os re-
sultados acadados por este equipo. 

Resultados do “B” As vitorias obtivéronse fronte ós 
seguintes equipos: CXF-A. Pereira 
(unha vitoria a domicilio), Karpov 
Benxamín (dúas vitorias), CXF-
Porto de Vilagarcía (dúas vitorias); 
sendo as derrotas contra: CXF-
A. Pereira (unha derrota na casa), 
CXF-Caixanova (dúas derrotas) e 
Portas Xadrez (dúas derrotas).
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O 30 de xuño tivo lugar o 
Festival de Fin de Cur-
so da Escola de Músi-

ca Breogán, celebrándose xusto co 
remate do curso. Non houbo moita 
afl uencia por termos que facelo un 
día martes pola mañá, pero o festival 
que estaba programado a principios 
de xuño tivo que ir aprazándose por 
motivos escolares dos alumnos, exá-

Festival de Fin de 
Curso

menes, selectividade, intercambios 
culturais e demais actividades cultu-
rais.

O festival comenzou ás once e 
media da mañá co grupo de guitarras 
clásicas. O primeiro grupo de alum-
nos foron os formados por unhas 
alumnas con moita inventiva e es-
pontaniedade como son Naila Agui-
ño, Sara Ochoa, Lourdes Escribano e 
Débora Garrido, quen tocaron a can-
ción “Camariñas”, e “En un mercado 
persa”, coa colaboración do profesor 

Néctor González. O segundo grupo 
de alumnos, Ana Soutullo, Beatriz 
Escribano, Laura Rodríguez e Illa 
Agrelo, interpretaron un tema moi 
bonito chamado “Black Bird”.

O terceiro grupo de guitarras, 
formado por Juan Elías Piñeiro e 
Rubén Ochoa, tería que interpretar 
“Fiesta Pagana” con guitarras eléc-
tricas, pero non puideron sair a escea 
porque ían completados co combo 
da escola e, de catro compoñentes, 
ausentaronse dous, un por neumonía 
e outro por exames dos que non dou 
saido a tempo para asistir ó festival.

Escomenzamos co grupo de 
piano, na primeia rolda os alumnos 
interpretaron obras clásicas: Sabih 
Míguez, Santiago Bayas, Sara Otero, 
Pablo Mariño, Raquel Bayas, Da-
niel Agrelo, Néctor Amador, Xulia 
Noya, Antonio Mariño, Irene Colla-
zo e Timoteo Collazo interpretaron 
estudos cada un no seu nivel. Todos 
o fi xeron marabillosamente pero a 
nota graciosa foi das mans de Daniel 
Agrelo, que aínda que o fi xo rozando 
a perfección, equivocouse de octava 
ó comenzar a tocar e, cando rematou, 
caéronlle unhas bágoas de impoten-
cia, por haberse equivocado desa ma-
neira. Iso é afán de superación e foi 
fortemente animado polo público cos 
seus calurosos e cariñosos aprausos.

De seguido tocoulle o turno ó 
saxofón, coa representación dunha 
soa alumna, Débora Arosa, que este 
ano tocou ela soíña, unha peza con 
ritmo de cumbia chamada “Grani-
to”.

Na segunda rolda de piano, pase 
moderno, nesta ocasión os alumnos 

Amador Míguez.
Dir. Escola de Música Breogán
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Sara Otero, Néstor Amador, Pablo 
Mariño, Daniel Agrelo, Antonio Ma-
riño, Irene Collazo e Timoteo Collazo 
interpretaron un blues, respectando o 
nivel de cada alumno.

Timoteo Collazo pechou o se-
gundo turno, cun “rag”, sacado da 
película “El Golpe”, titulada “The 
Easy Winner”. O xénero deste tema, 
pertence ó “rag”. Este firmo ten a 
dificultade na man esquerda que vai 
dando saltos polo teclado, forzando ó 
que o toca a ter máis psicomotricida-
de para as dúas mans, pois cada man 
fai cousas distintas; o grado de difi-
cultade desta obra era elevado.

Tocáballe pechar o festival ó 

combo da Escola de Música Breogán, 
formado por Lucas, Timoteo e Yago, 
pero como se comentou anteriormen-
te, algúns dos seus compoñentes non 
puideron asistir ó festival. Dende a 
escola sentimos moito os inconvin-
tes destes alumnos e doutros que non 
puideron asistir.

O balanzo do festival foi moi 
positivo xa que os alumnos venceron 
os seus medos de tocaren en público, 
divertíndose. Visto dende o punto de 
vista da aprendizaxe, houbo fallos de 
notas, non así de ritmo e isto é un lo-
gro importante. Pero de iso se trata, 
fallando apréndese, corríxese e mé-
drase.

Chea de orgullo, a Escola de 
Música Breogán quere darlle a nora-
boa a todos os alumnos polo seu es-
forzo e a súa magnífica actuación. E 
non podemos despedirnos sen agra-
decer ó numeroso e marabilloso pú-
blico a súa entrega, os seus aprausos 
e a atención prestada no festival.

E como non, mostrar tamén o 
máis profundo agradecemento ós or-
ganismos que nos prestaron axuda, 
xente marabillosa que sempre está 
disposta a botar unha man a todo o 
que estea relacionado coa cultura, a 
arte e mailo deporte.

Moitas Grazas a todos.
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O sábado 23 de maio tivo 
lugar a “VI Volta á illa da Toxa-
XXIII Trofeo Concello do Grove 
de Piragüismo”. Regata que estivo 
enmarcada na “XIV Copa Galega 
de Ríos e Travesías”, dentro das de 
máis nivel ó pertencer ás do Grupo 
1e sendo, ademais, puntuable para 
a “XXII Copa Xunta de Galicia” 
(Liga Galega).

Na regata participaron depor-
tistas das categorías senior, xuve-
nís, cadetes e veteranos en em-
barcacións K-2 e C-2 e contouse 
cunha participación total de 298 
piragüistas en representación de 
28 clubes de toda Galicia.

O tempo, aínda que estivo 
nuboso e nalgún momento caíron 

VI Volta á illa da 
Toxa

unhas poucas gotas, foi bo para a 
atractiva do piragüismo, xa que 
non houbo vento o que favoreceu 
as evolucións das regatas.

A clasifi cación por clubes foi 
gañada polo Kayak Tudense, se-

guido das Torres de Catoria e Illa 
de Arousa. O Breogán acadou o 

PATROCINIO:
Concello do Grove

ORGANIZACIÓN:
C.M.D.C. Breogán, Concellaría de Deportes e Federación Galega
de Piragüismo

COLABORADORES:
Gran Hotel La Toja, Hotel Louxo, Isla de la Toja Manantiales,
Caixanova, Acquarium Galicia, Segem, Construcciones Rías Baixas
Aturuxo, A Traíña, A. V. Protección Civil O Grove e Policía Local.
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quinto por clubes e os resultados dos seus palistas fo-
ron os seguintes: Lara Díaz e Tania Álvarez primeiras 
en K-2 muller cadete; María Rojo e Natalia García 
sextas na mesma categoría; Breixo Lamas e Ángel 
Alam sétimos e Santiago Barreiro e Gabriel Pérez dé-
cimo terceiros en C-2 cadete; Jacobo Domínguez e 
Adrián Domínguez terceiros en C-2 xuvenil; Álvaro 
Bravo e Ton Bea décimoquintos en K-2 senior; Cris-
tian Ribademar e Sami Grigore primeiros e Alejo Fil-
gueira e Pablo Millán oitavos en C-2 senior.

 Na entrega de premios, ademais dos trofeos 
e medallas correspondentes, tamén se fixo entrega 
dos seguintes obsequios donados polas empresas da 
Toxa: 

• Fin de semana para dúas persoas no Gran Ho-

tel de La Toja, a cada un dos compoñentes do primei-
ro K-2 clasificado en homes senior.

• Fin de semana para dúas  persoas no Hotel 
Louxo La Toja, a cada unha das compoñentes do pri-
meiro K-2 clasificado en mulleres senior.

• Fin de semana para dúas persoas no Hotel 
Balneario Hesperia Isla de La Toja, para cada un dos 
compoñentes do primeiro C-2 senior.

• Os compoñentes das piraguas clasificadas en 
primeiro lugar en cada unha das categorías, levaron 
lotes de produtos da Tienda Manantiales de La Toja.

A entrega de premios e agasallos foi realizada 
por Carlos Álvarez, Tenente de Alcalde do Concello 
do Grove, Alfredo Bea, o Concelleiro de Deportes, 
Francisco González, vicepresidente da Real Federa-
ción Española de Piragüismo e Victorino García, vi-
cepresidente da Federación Galega de Piragüismo.
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Como é habitual no 
noso equipo de pi-
ragüismo, o forte do 

mesmo son as regatas de pistas 
(as que se disputan sobre distan-
cias olímpicas de 500 e 1.000 m.), 
e por iso son ás que acudimos coa 
intención de acadar as mellores 
posicións, sobor de todo nas re-
gatas nacionais, de cara á clasifi -
cación fi nal da Liga Nacional de 
Piragüismo.

O 18 e 19 de abril, no encoro 
de Santa Cruz de Trasona dispu-
touse a Regata Nacional de Pista 
sobre 1.000 m. e nela o Breogán 
ocupou a segunda posición por 
clubes. A nivel individual, Lara 

Díaz era 2ª en K-1 muller cadete, 
sendo 3ª Tania Álvarez, ámbalas 
dúas facíasen co segundo posto 
no K-2. Jacobo Domínguez im-
poñíase no C-1 xuvenil e, acom-
pañado de Adrián Domínguez ga-
ñaban o C-2.

Na categoría senior o Breo-
gán acadou un gran resultado do 
K-2 formado por Álvaro Bravo e 
Rodrigo Germade, que se facían 
co segundo posto. Igual calsifi ca-
ción obtiñan Cristian Ribademar 
e David Mascato no C-2 senior, 
onde Sami Grigore e Damián Ra-
mos acabaron cuartos.

A Reg. Nacional de Pista so-
bre 500 m. tamén se celebrou en 

Regatas de Pista Trasona, os días 9 e 10 de maio, 
onde o noso equipo repetíu o se-
gundo posto por clubes. As no-
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sas mulleres  cadetes melloraban 
posición sendo Lara a primeira e 
Tania segunda; no K-2 repetían 
na segunda posición.

Jacobo volvía á primeira 
posición no C-1 xuvenil e, con 
Adrián, impoñíanse no C-2. Ál-
varo e Rodrigo acababan tercei-
ros no K-2 senior mentras que 
Cristian e David eran segundos 
no C-2 e Sami e Damian cuartos. 
Tamén é de destacar a cuarta po-
sición de Damián Ramos no C-1 
senior.

Verducido acolleu o Campio-
nato de España Master Individual 
Senior, que tivo lugar os días 6 e 
7 de xuño. O Breogán acadaba a 
cuarta praza por clubes sendo os 
deportistas máis destacados a ni-
vel individual neste campionato 
Rodrigo Germade, Álvaro Bravo 
e Damián Ramos.

Os días 27 e 28 de maio Ver-

ducido acollía o Campionato de 
España Master Individual Xuve-
nil e Cadete. Nel o noso equipo 
tivo unha brillante actuación em-
patando na clasificación final a 
199 puntos co todopoderoso Ka-
yak Tudense e decidíndose o tí-
tulo deste campionato a favor dos 
tudenses polo resultado do K-1 
xuvenil.

A nivel individual desta-
can os primeiros postos en 500 e 
1.000 m. de Jacobo Domínguez 
no C-1 xuvenil. Mentres, as no-
sas mulleres cadetes repartíanse 
os primeiros postos da categoría: 
Lara Díaz gañaba nos 1.000 m. e 
Tania Álvarez acadaba a terceira 
posición. Na distancia dos 500 m. 
impoñíase Tania e Lara acadaba a 
segunda posición.

Dentro da competición de 
pista galega, participouse no 
Campionato Galego de Pista In-

dividual que tivo lugar os días 20 
e 21 de xuño e no que o Breogán 
copou o terceiro posto por clu-
bes.

Jacobo Domínguez gañaba 
o C-1 xuvenil en 500 e 1.000 m.; 
Lara Díaz facía o mesmo no K-1 
muller cadete, onde Tania Álva-
rez se facía cos segundos postos 
en ámbalas dúas distancias. Álva-
ro Bravo gañaba o K-1 senior 500 
m e, acadaba a terceira posición 
nos 200 m. Sami Grigore no C-1 
senior acababa segundo en 500 
e 1.000 m. mentras que Cristian 
Ribadomar era terceiro nas dúas 
distancias. David Mascato foi 
terceiro no C-1 senior 200 m.

Os veteranos tamén estiveron 
presentes nesta regata, onde Artu-
ro Garrido proclamouse subcam-
pión galego no C-1 veterano e, 
Simón Díaz facíase coa medalla 
de bronce no K-1veterano “B”.
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A estas regatas acudimos 
con menos asiduida-
de, condicionados po-

las características e formación do 
noso equipo e pola participación 
dos nosos palistas nas regatas de 
pista, ó tempo que desprazamos a 
menos palistas a este tipo de rega-
tas. Dentro desta categorías entra 
a Volta a Illa da Toxa, que é unha 
travesía, pero a esta regata adicá-
moslle un especial neste boletín. 

A regata de Portonovo foi 
para K-2 e C-2, o Breogán acadou 

a cuarta posición, destacando as 
seguintes posicións individuais: 
primeiro posto en C-2 xuvenil de 
Jacobo Domínguez e Adrián Do-
mínguez, primeiro posto no K-2 
senior de Álvaro Bravo e Yoel 
Alonso e segundo posto no C-2 se-
nior de David Mascato e Cristian 
Ribadomar.

No Descenso do Miño, en 
Ourense, presentamos un equipo 
con poucos deportistas e aínda así 
acadamos a décima posición por 
clubes. Destacaron o segundo pos-
to do C-2 senior de Sami Grigore 

e Cristian Ribadomar e a terceira 
posición do K-2 muller cadete de 
María Rojo e Natalia García.

A nivel nacional acudimos ó 
Campionato de España de Mara-
tón, que tivo lugar en Lugo. Aquí  
o equipo acadou o décimoquinto 
posto por clubes. Lara Díaz pro-
clamábase Campiona de España 
no K-1 muller cadete, o C-2 senior 
de Cristian Ribademar e David 
Mascato acadaron o Subcampio-
nato de España e Adrián Domín-
guez acadaba a Medalla de Bronce 
en C-1 xuvenil.

Regatas de ríos, travesías e 
maratón
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O equipo de promoción, principalmente 
os palistas de categorías infantís, vén 
obtendo uns resultados similares ós da 

temporada pasada. Se ben a nivel individual se están  
acadando algunhas medallas menos, a nivel de equipo 
amósase máis homoxéneo, xa que entran en control 
case que todos os deportistas que desprazamos ás dis-
tintas regatas.

A VIII Copa de España de Infantís, cambiou un 
pouco o seu formato xa que as dúas primeiras regatas 
desta competición fi xéronse por zonas. A nosa zona 
foi a que englobou a todos os clubes de Galicia e isto 
foi aproveitado pola Federación Galega para contabi-
lizar estas regatas como do Gran Premio de Promo-
ción de Galicia.

A 1ª Competición Zonal da Copa de España de 
Infantís, fora  á súa vez a 2ª Regata Galega, dispu-
touse en Castrelo de Miño e onde o Breogán ocupou 

o quinto posto por clubes. Os resultados individuais 
máis destacados foron os seguintes: Sara Bravo 3ª 
K-1 Muller Infantil “B”, Manuel Vieira 2º K-1 Home 
Infantil “B”, Laura García 3ª K-1 Muller Infantil “A”, 
Manuel García 3º C-1 Infantil “A” Zurdo.

A segunda regata zonal tivo lugar en Lugo e foi a 
3ª  Regata Galega. Nela o Breogán mellorou un posto, 
acabando na cuarta posición por clubes. Individual-
mente baixouse un pouco nos postos xa que só se 
mantivo entre os medallistas, Manuel Vieira que re-
petíu  a segunda posición no K-1 Home Infantil “B”.

Zaragoza acolleu a primeira regata da Copa de 
España de Promoción que reuniu a todos os clubes do 
estado español, inscribíndose nesta ocasión un total 
de 70 clubes. O Breogán acadou a novena posición, 
destacando a nivel individual o cuarto posto de Ma-
nuel García en C-1 Infantil “A” Zurdo e o quinto pos-
to de Manuel Vieira en K-1 Home Infantil “B”.

O equipo de promoción, principalmente o quinto posto por clubes. Os resultados individuais 

Regatas de promoción
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Unha das fontes de ingresos da nosa enti-
dade é a venda de Lotería de Nadal e de 
Reis. Dende o mes de xullo xa se pode 

adquirir nos distintos establecementos colaboradores 
os décimos do número que xogamos este ano na Lo-
tería de Nadal. O número que xogamos nesta ocasión 
é o 35.991. Polo de agora pódese adquirir en décimos 
e, proximamente, poderase adquirir en participación 
tal e como é habitual.

 Os lugares onde se pode adquirir, entre outros, 
son: Regalos Belomar, 110 Sport, Artesa Decoración, 
Mesón O Arco, Restaurante A Traíña, Bar Reboredo, 
Pub Fous, Peluquería Moncho, Bar Habanero, A Mú-

Hai uns anos uns cuan-
tos deportistas do 
Breogán acudiron 

a varias regatas de kaiak de mar, 
logo, por diversas  causas, deixa-
ron de acudir a esta modalidade de 
competición piragüistica.

 Este ano, da man dunha 
de aquelas deportistas, Antía Ro-
dríguez, o Breogán volveu a es-
tar presente nas competicións de 
kaiak de mar. Na especialidade de 
Sprinter K-2 Mixto, Antía Rodrí-
guez e Javier Regueiro ocuparon 
en varias ocasións a primeira po-
sición en regatas da Liga Galega 
desta modalidade. 

 Asimesmo, Antía Rodrí-
guez na 1º Regata da VIII Copa de 
España de Kaiak de Mar, acadou 
a segunda posición na modalida-
de de Sprinter K-1 Muller Senior, 

Lotería de Nadal

ai uns anos uns cuan-

Kayak de mar

sica, Cafetería Niza, Galicia Meiga, Churrería, Bar 
Manos, Restaurante O Cruceiro ou pódense adquirir 
directamente no Pavillón de Deportes Náuticos.

sendo a primeira palista galega 
clasifi cada. A nivel individual a 
mellor calsifi cación de Javier Re-

gueiro foi o quinto posto en K-1 
home senior na 4º Regata Galega 
de Kayak de Mar.
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