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“El éxito, tanto participati-
vo como organizativo, es el cali-
ficativo que mejor se adapta a la 
hora de hacer balance de la sép-
tima edición de la Travesía de A 
Toxa (XXIV Trofeo Concello do 
Grove), segunda prueba del ca-
lendario de la XV Copa Galega 
de Ríos y Travesías, y también 
reconocida como XXIV Trofeo 
Concello de O Grove”. Así iní-
ciase a crónica do Faro de Vigo 
da regata que o 17 de maio orga-
nizamos dende Breogán, co pa-
trocinio do Concello do Grove e 
a colaboración das empresas da 
Toxa: Gran Hotel la Toja, Hotel 
Louxo La Toja, Hotel Balneario 
Hesperia Isla de La Toja e Tien-
da Manantiales de La Toja.

Cunha participación de pre-
to de 400 deportistas en repre-
sentación de 32 clubs de toda 
Galicia, celebrouse unha nova 
edición desta regata. Despois de 
que o pasado ano recuperaramos 
a Volta á Illa da Toxa, este ano 

debido ao sistema de regata, e na 
mellora da vistosidade da mes-
ma, cambiamos o percorrido por 
un campo de regatas ao longo 
de todo o paseo marítimo, onde 
os deportistas debían dar varias 
voltas.

Para nós o resultado orga-
nizativo da mesma deixounos 
moi satisfeitos, despois de que o 
pasado ano quedara o listón moi 
alto, ao ser galardonada pola Fe-
deración Galega como “Mellor 
Evento Organizado” da pasada 
temporada. A nivel de club, os 
resultados deportivos non foron 
os que agardabamos, empezando 
porque os deportistas que tiña-
mos concentrados non puideron 
tomar parte nesta, e noutras re-
gatas, co que o noso potencial 
diminuía e, logo varias circuns-
tancias da regata fixéronnos re-
troceder máis na clasificación 
por clubs.

Os mellores resultados aca-
dados polos nosos deportistas 

VI Travesía da Toxa foron o 2º posto do C-2 cadete 
con Manuel García e Bryan Fer-
nández; e o 3º posto do C-2 se-
nior con Sami Grigore e Manuel 
Piñeiro.

Cabe destacar a actuación 
do K-2 muller senior, que obti-
veron un meritorio 4º posto, ao 
igual que o K-2 senior de Héctor 
Outeda e Jaime Dobarro, sendo 
5º Yoel Alonso e Marco Varela. 
En C-2 senior tamén participa-
ron Alejo Filgueira e Roberto 
Rial, que acabaron na novena 
posición.

Unha das categorías na que 
máis posibilidades tiñamos de 
acadar o podium era o K-2 mu-
ller cadete pero houbo un pro-
blema: o K-2 de Tania Álvarez 
e Laura García volcou cando ían 
na primeira posición, mentras 
que María Rojo e Natalia García 
se tiveron que retirar por unha 
lesión.



AGRADECEMENTOS
Tamén queremos amosar 

o noso agradecemento a todos 
os que tiveron parte na boa or-
ganización deste evento. Prin-
cipalmente debemos agradecer 
ao Concello polo patrocinio da 
regata; tamén ás empresas da 
Toxa pola donación de obse-
quios: Gran Hotel de La Toja, 
Hotel Balneario Hesperia Isla 
de La Toja, Hotel Louxo La 
Toja e Tienda Manantiales de 
La Toja.

E, por outra banda, quere-
mos agradecer outras colabora-
cións que se fan insustituibles 
para levar isto adiante, comen-
zando polo Restaurante A Traí-
ña e, seguindo por Panadería 
Fandiño, Super Bicho e Distri-
buciones Fontán. E sen esque-
cernos do bo traballo que rea-
lizou Candi coa súa megafonía.



 O mellor C-2 na historia do 
piragüismo español por fin reci-
biu o recoñecemento que mere-
cía e, aínda que con algo de re-
traso, recibiron a MEDALLA DE 
BRONCE DA REAL ORDEN 
DEL MÉRITO DEPORTIVO.

A principios do 2009, des-
pois dos cambios producidos á 
fronte da Real Federación Es-
pañola de Piragüismo, a Xunta 
Directiva do CMDC Breogán 
remitiu unha carta ao novo pre-
sidente nacional solicitando que 
propuxera a estes dous palistas 
para ser galardoados con esta 
mención. A Directiva da RFEP 
aceptou a proposta e trasladouna 

ao Consejo Superior de Depor-
tes, quen vendo o gran palmarés 
destes dous palistas non dubidou 
en concederlles este galardón, 
feito que nos enche de ledicia a 
toda a familia breoganista e a to-
dos os mecos.

A distinción foi comunicada 
mediante unha carta do máximo 
dirixente do Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky, na 
que recoñecía “su brillante tra-
yectoria profesional, que ha ser-
vido de forma decisiva a la pro-
yección nacional e internacional 
del deporte español”.

Os dous deportistas despra-
záronse a Madrid o día 31 de 

maio para recoller as súas meda-
llas da man da infanta Elena, nun 
acto celebrado na Facultade de 
de Ciencias da Actividade Física 
da UPM de Madrid, onde reco-
lleron unha das máis altas dis-
tincións que se poden recibir no 
deporte español.

Dende aquí queremos felici-
tar a Fredi e David por este máis 
que merecido premio, ao tempo 
que agradecemos a avoa de Da-
vid que o convencera para acudir 
a un acto ao que en principio non 
tiña previsto acudir. Desta ma-
neira puidemos ver a dous mecos 
no máis alto do deporte do estado 
español: noraboa!

Bea e Mascato, bronce da Real 
Orde do Mérito Deportivo



Selectivo para Seniors
Os días 12 e 13 de xuño ce-

lebrouse no encoro de Santa Cruz 
de Trasona (Asturias) o I Control 
Selectivo para Seniors, organiza-
do pola Dirección Técnica da Real 
Federación Española de Piragüis-
mo de cara a seleccionar os depor-
tistas españois que formarían parte 
da selección que acudiu ao Cam-
pionato de Europa de Augas Tran-
quilas.

Como non podía ser doutro 
xeito, Breogán tivo representación 
neste control cun total de cinco 
palistas loitando polos postos no 
europeo.

Os canoístas David Masca-
to, Jacobo Domínguez, Damián 
Ramos, Cristian Ribademar e, o 
kaiakista Álvaro Bravo foron os 
nosos palistas que tomaron parte 
no control.

Os resultados acadados foron 
moi satisfactorios, pois tres destes 
palistas acadaron o seu billete para 
participar no Campionato de Eu-
ropa: David Mascato, Jacobo Do-
mínguez e Damián Ramos.

Pola súa banda, Cristian Ri-
badomar e Álvaro Bravo non con-
seguiron meterse no equipo que 
participou neste campionato, pero 
formarán parte da selección espa-
ñola que acudirá ao Campionato 
de Europa Sub-23.

Control Nacional de Cadetes
A Dirección Técnica da Real 

Controis e concentracións

Federación Española de Piragüis-
mo organizou unha concentración 
de alto rendemento destinada aos 
cadetes, dentro do Programa Na-
cional de Tecnificación, que tivo 
lugar a finais do pasado mes de 
xuño.

Tres palistas do Breogán fo-
ron chamados a participar nesta 
concentración en base á súa boa 
traxectoria deportiva: a kaiakista 
Tania Álvarez e os canoístas Ma-
nuel García e Bryan Fernández.

Concentración de infantís
A Dirección Técnica da FGP, 

convocou unha concentración de 
padexeiros cadete, coa finalidade 
de seleccionar os deportistas que 
entrarán no Centro Galego de Tec-
nificación Deportiva de cara o vin-
deiro curso.

Esta concentración terá lugar 
a primeiros de xullo e, na mesma, 
estará presente o kaiakista infan-
til do C.M.D.C Breogán, Manuel 
Vieira.



 No número pasado dabamos 
conta do remate de liga de xadrez 
para o Breogán “B”, que se pro-
clamaba Campión tras gañar todos 
os enfrontamentos disputados do 
Grupo “G” da Terceira División 
Galega. Resultado que lle sirve 
aos nosos deportistas para compe-
tir na vindeira temporada na Se-
gunda División.

Por outra banda, o Breogán 
“A” estaba a piques de rematar a 
súa competición no Grupo “B” da 
Primeira División Galega. Naquel 
momento o equipo ocupaba a pri-
meira posición do grupo, posición 
que mantivo ata o remate da com-
petición, proclamándose igual-
mente Campión do seu grupo. 

Os nosos equipos de xadrez 
proclámanse campións

Clasificación Final do Grupo B da
Primeira División Galega de Xadrez
1. Breogán A
2. Mercantil Ribeira “A”
3. Safa “A”
4. CXF- Casa da Xuventude
5. Padrón
6. Alexandre Bóveda “B”
7. Marquiño
8. Karpov Amateur
9. Marín “A”
10. EXP Alexei Shirov
11. Xadrez Ourense “C”
12. Dominicos-Casino 

Esta primeira posición acadouse 
tras xogar once enfrontamentos, 
onde se acadaron sete vitorias, un 

empate e tres derrotas, que 
ao final sumaron 29,5 
puntos que serviron para 



facerse con esa primeira posición que da dereito a que 
o Breogán “A” a vindeira temporada compita na elite 
galega de xadrez, a División de Honra Galega.

En resumo: inmellorable temporada a realizada 
polos nosos equipos de xadrez, que nos enche de or-
gullo a todos os que formamos parte desta entidade e 
dende aquí queremos envialle a todos os que forma-
ron parte destes equipos a nosa máis sincera noraboa. 
Especialmente a dúas persoas que están tirando deste 
carro: José Manuel Álvarez e Heladio Outeiro.

Agradecemento a Vinilo
Ao mesmo tempo, queremos 

volver a agradecer aos responsa-
bles do Pub Vinilo, pola súa cola-
boración cos nosos equipos de xa-
drez, moitas grazas a todos.



Os resultados nas compe-
ticións de piragüismo durante o 
segundo trimestre podemoslos 
catalogar como bos, dentro do 
esperado; xa que como dixemos 
no anterior número con alguns 
cambios no equipo e, sobor de 
todo co cambio no sistema de 
competicións, os resultados non 
son iguais o pasado ano; pero nas 
actuais condicións son bos.

Competición Nacional.
Na competición nacional, 

cambiou o sistema de competi-
cións e de categorías competindo; 
así este ano temos a “Liga de Pis-
ta Olímpica” na que participan as 
categorías senior e xuvenil; logo 
esta a “Liga de Jóvenes Prome-
sas” onde participan as categorías 
cadete e infantil.

A competición de “Liga de 
Pista Olímpica” e onde máis nos 
afecta o cambio, pois si só fora 
a categoria senior como o pasa-
do ano estaríamos na segunda 
posición, pero coa inclusión dos 
xuvenís o noso potencial baixou, 
sobor de todo a rais da lesión de 
Lara Díaz, e despois de tres rega-

tas disputadas ocupamos a quinta 
posición.

As tres regatas disputadas 
nesta competición tiveron como 
esceario o encoro de Verducido 
(Pontevedra), sendo os resultados 
máis destacados os seguintes:

• 1ª Regata Nacional de 
Pista (1.000 m.): David Mascato, 
Medalla de Bronce en C-1 senior, 
Cristian Ribademar, Damian Ra-
mos, Jacobo Domínguez e Sami 
Grigore, Medalla de Ouro no C-2 
senior; por clubs, cuartos.

• 2ª Regata Nacional de Pis-
ta (500 m.): David Mascato, Da-
mian Ramos, Medalla de Bronce 
en C-2 senior, Cristian Ribade-
mar, Damian Ramos, Jacobo Do-
mínguez e Sami Grigore, Medalla 
de Ouro en C-4 senior; por clubs, 
sétimos.

• 3ª Regata Nacional de Pis-
ta (200 m.): Crisitan Ribademar, 
Sami Grigore, Medalla de Prata 
en C-2 senior; Cristian Ribade-
mar, Damian Ramos, Jaobo Do-
mínguez e Sami Grigore, Medalla 
de Ouro en C-4 senior.

Na “Liga de Jóvenes Prome-
sas”, so se disputou unha regata, 

celebrada tamén en Verducido, 
sobre 1.000 M. Nesta ocasión 
o equipo ocupou a Décima po-
sición, mellorando o resultado 
desta categoria en temporadas an-
teiores. Destacando: a Medalla de 
Prata de Tania Alvarez en K-1, ou 
o sexto posto de Tania Alvarez e 
Maria Rojo no K-2.

Competición Galega
A composición do equipo 

para a competición galega, toda-
vía se veu máis afectado, xa que 
esta temporada non poden com-
petir co equipo os rapaces con-
centrados nalgun dos equipos 
nacionais, polo que non pudemos 
contar para estas regatas con: 
Cristian Ribadomar, Jacobo Do-
mínguez, Damian Ramos, Alvaro 
Bravo e, nalgunhas regatas David 
Mascato.

Desta forma das participa-
cións o equipo podese destacar o 
seguinte:

• Travesía de Portono: Ma-
nuel Garcia e Bryan Fernández, 
Medalla de Bronce, Medalla de 
Bronce en C-2 cadete; Tania Al-
varez e Maria Rojo, Medalla de 

Os resultados de piragüismo 



Prata en K-2 muller cadete; Yoel 
Alonso e Jaime Dobarro, cuartos 
en K-2 senior.

• Descenso do Miño (Lugo): 
Sami Grigore, Medalla de Ouro 
e Davida Mascato, Medalla de 
Bronce en C-1 senior; Bryan Fer-
nández, Medalla de Prata en C-1 
cadete; Maria Rojo, cuarta en K-1 
muller cadete.

• Descenso do Umia: Tania 
Alvarez, Medalla de Ouro, Maria 
Rojo, Medalla de Prata e Laura 
Garcia, cuarta en K-1 muller ca-
dete; David Mascato, Medalla de 
Prata en C-1 senior; Manuel Gar-
cia, Medalla de Ouro en C-1 ca-
dete.

• Campionato Galego de 
Maratón (Pontesampaio): Sami 
Grigore, cuarto en C-1 senior; 
Manuel Garcia Subcampión Ga-
lego en C-1 cadete; Tania Alva-
rez, Subcampiona Galega en K-1 
muller cadete; Jaime Dobarro, 
Medalla de Bronce en K-1 senior; 
Natalia Garcia e Maria Rojo, 
cuartas en K-2 muller cadete.

• Trofeo Taxamar (Outes): 
Rut Otero, quinta K-1 muller se-
nior; Maria Rojo, quinta K-1 mu-
ller cadete.

En promoción a nivel galego 
participan os deportistas de ca-
tegoría infantil e, despois de tres 
regatas disputadas, marchamos na 
sexta posición. Sendo os resulta-
dos máis destacables os seguin-
tes:

• 1ª Regata Promoción 
(Pontevedra): sétimos posto de 
Diego Naveiro e Félix Meis, e 

os octavos de: Sara Bravo, Borja 
Meis.

• 2ª Regata Promoción 
(Castrelo de Miño): Primeir posto 
de Manuel Vieira; sexto de Sergio 
Meis e sétimo de Diego Naveiro.

• 3ª Regata Promoción (A 
Veiga): Primer posto de Manuel 
Vieria; sétimo de Diego Naveiro 

e octavo de Borja Meis.
Tamén se celeboru unha rega-

ta amistosa para categorías alevín 
e benxamín, onde o noso equipo 
acadou a segunda posición; sendo 
os mellores resultados: sexto pos-
to de Brais Piñeiro, octavo posto 
de Antía Naveiro ou o noveno 
posto de Maria Arboleda.



Esta nova debería recollerse 
no vindeiro Boletín, pero ao ser dun 
contido tan importante para a nosa 
entidade decidimos incorporala xa 
neste número.

Dende a Fundación Deporte 
Galego en colaboración co Xaco-
beo 2010, apostaron neste ano polo 
patrocinio dos clubes galegos máis 
destacados en cada modalidade e 
que participen en Ligas Nacionais. 
Os clubes de piragüismo entramos 
nas entidades de “Tipo 2”, recibindo 
recentemente a confirmación de es-
tar dentro deste grupo tres clubes de 
piragüismo entre os que se atopa o 
Breogán do Grove, ademais do Ka-
yak Tudense e As Torres de Catoira.

Polo que de agora endiante, os 
nosos deportistas da categoría ab-
soluta lucirán na súa equipación os 
logos do Xacobeo e Deporte Gale-

Como en anos anteriores, xa está a venda a Lotaría de 
Nadal, co número 06.291 e, máis adiante tamén se porán á 
venda as participacións. Este ano, por mor da crise e vendo  
que outras entidades facían o mesmo, baixamos o donativo 
de cada décimo de 3 a 2 euros. Pódense adquirir en Cafete-
ría Niza, Belomar, 110 Sport, Artesa, O Arco, B. Reboredo, 
Fous, Peluquería Moncho, A Muxica, Habanero, A Traíña, 
Peirao, Casa Abel, Churrería, Bar Manos, Rest. Cruceiro, 
Viana, Pata Negra ou Pavillón de Deportes Náuticos.

A Federación Galega de Piragüismo dispón dun ca-
nal de video: http://www.youtube.com/FGPiragüismo. 
Aquí podense ver videos de e sobre piragüismo, entre 
os que se atopan as imaxes que a propia FGP produciu 
e logo foron emitidas en diversas ocasións pola TVG2. 
Nestes videos pódense ver os resumos das Regatas Na-
cionais de 500 e 200 m. que se disputaron este ano  en 
Verducido onde aparecen competindo os palistas do 
Breogán do Grove.

Patrocinio Deporte Galego e Xacobeo

• Lotaría de Nadal xa á venda • Nova canle de vídeo da Fegapi

go,  incorporando estes logos tamén 
nas furgonetas, carros, instalacións, 
boletín, etc.

Esta iniciativa chega nun mo-
mento en que a colaboración privada 

está baixando e tamén se reduciron 
os premios nas Ligas Nacionais, polo 
que nos vai ser de moita axuda para 
seguir mantendo as actividades dia-
rias.



A actividade da Asociación do 
Deporte Meco no primeiro semes-
tre do ano foi moi intensa. Pois ao 
traballo que levamos cada directiva 
para manter as distintas actividades 
dos respectivos clubes, xúntase a 
da loita pola mellora do deporte no 
nosa vila e, neste senso a loita por 
unhas instalacións dignas.

Como xa informamos no nú-
mero anterior, as reunións cos co-
lectivos do Grove foron numerosas 
e todas moi satisfactorias, xa que 
todos amosaron o seu apoio á ADM 
nas súas propostas para conseguir 
as necesarias instalacións deporti-
vas no Grove.

Outra das iniciativas posta en 
marcha dende a ADM na búsque-

da da implicación dos veciños foi 
a campaña de recollida de sinatu-
ras. Esta campaña foi acollida con 
moito interese pois xa se superan as 
2.500 sinaturas recollidas.

A estas alturas a ADM xa se 
reuniu con todas as administracións 
e as conclusións acadadas son di-
ferentes. No Concello atopouse 
apoio. Na Deputación a ADM se-
gue agardando por unha segunda 
reunión, xa que na primeira non se 
tivo tempo para falar máis que de 
Lampáns, emprazándonos Rafael 
Louzán a outra reunión que segue 
sen data de celebración.

Na Xunta de Galicia, co Se-
cretario Xeral para o Deporte to-
pámonos coa realidade, xa que nos 

indicou que nesta lexislatura non 
van a construir piscinas, pero com-
prometeuse coa realización dun pa-
villón de deportes.

A única dúbida que se atopou 
foi a ubicación deste pavillón, pois 
dende a Secretaría para o Deporte 
apostan por facelo no patio do ins-
tituto do Monte da Vila, mentras 
que dende a ADM opínase que é 
máis adecuado facelo no terreo ao 
carón do campo de fútbol. Com-
promenténdose o Secretario Xeral 
para o Deporte, José Ramón Lete,  
en visitar O Grove antes do mes de 
agosto, para ver persoalmente as 
dúas ubicacións. Agardamos que a 
súa visita a O Grove, nos traía boas 
novas.

Carreira Popular Érguete
Un ano máis celebrouse a 

Carreira Popular Érguete, que ten 
como escenario o Monte Central da 
Toxa. Nesta ocasión a carreira non 
estivo organizada pola Asociación 
Antidroga, xa que por desgraza 
desaparece. Foi a Concellaría de 
Deportes quen colleu o relevo, en 
colaboración con varios dos clubs 
que tamén forman parte do Conse-
llo Local de Deportes.

Na edición deste ano partici-
paron uns catrocentos deportistas, 
na súa maioría rapaces e rapazas 
quen disfrutaron dun día de deporte 
na natureza.  Como recoñecemen-
to, todos os participantes recibiron 
cadansúa  medalla, ademais dos 
premios para os primeiros e os aga-
sallos donados pola Deputación 
Provincial.

Actividade da ADM



Recepción do equipo de xadrez no Concello do Grove
O día  3 de maio, parte da Corporación Municipal do Grove, fixo unha merecida homenaxe aos compoñentes dos equipos 

de xadrez do Breogán. No Salón de Plenos da Casa Consistorial do Grove estiveron presentes o alcalde, José Antonio Cacabelos, 
o tenente alcalde, Carlos Álvarez, o concelleiro de deportes, José Alfredo Bea e as concelleiras Noemí Outeda e Aida Filgueira. A 
recepción tivo lugar nun acto conxunto, no que tamén se recibiu a representación de remeiros e remeiras de Amegrove C.R. polos 
éxitos acadados. A delegación dos axedrecistas foi recibida trala gran temporada realizada, na que os dous equipos en competición 
gañaron as súas respectivas ligas e, polo tanto ascenderon ás categorías superiores. Deste xeito, a vindeira temporada os 
equipos de xadrez do Breogán competirán en División de Honra e na Segunda División Galega.


