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Resumo 2º trimestre 2013
Neste nº 30 do noso “Boletín 

Informativo”, correspondente ao 

terceiro trimestre do ano 2013,, 

facemos un resumo dos seguintes 

asuntos:

Comezamos co reinicio da ac-

tividade de xadrez, e coas clases da 

Escola de Xadrez, que se manterán 

ata o fi nal do curso escolar.

Tamén falamos do traballo 

que se está a levar coas categorías 

de base de piragüismo, que comen-

za a dar un bos froitos, chegando 

a tramitar un total de 169 licenzas.

A actividade coa ADM ten o 

seu espazo neste número do bole-

tín, coa organización do II Campa-

mento Deportivo de Verán, Festa 

da Bicicleta, Carreira Popular Fes-

ta do Marisco, e as eleccións dos 

cargos directivos da entidade.

Asimesmo damos conta dos 

recibimentos realizados polo Con-

cello do Grove aos piragüistas gro-

venses que acudiron a Campiona-

tos de Europa e Campionatos do 

Mundo.

Logo recollemos as clasifi ca-

cións nas diferentes ligas nas que 

participou o nos equipo de pira-

güismo, a nivel galego e a nivel do 

estado.

E rematamos cos resultados 

que obtivo nos Campionatos do 

Mundo, que obtivo o noso pa-

dexeiro Diego Romero.



De novo púxose en marcha 

a Escola de Xadrez, que como en 

anos anteriores retomou a súa acti-

vidade coincidindo co curso esco-

lar, e manterá a súa actividade ata o 

mes de xuño.

As clases da escola teñen lugar 

no Pavillón de Deportes Náuticos 

os venres a partires das 17,30 horas 

e como vén sendo habitual nos últi-

mos anos, as clases son impartidas 

por Heladio Outeiro, que conta coa 

colaboración de José M. Alvarez e 

Cristobal Barral.

A liga de xadrez iniciarase no 

mes de xaneiro, e Breogán presen-

tará dous equipos en competición 

na Liga Galega.

Pola súa banda Cristobal Ba-

rral está tratando de organizar al-

gún torneo de xadrez para o 2014 

Escola de Xadrez

en O Grove, como o Campionato 

Galego de Xadrez de Infantís que 

se celebra coindindo coas datas do 

antroido. Dende Breogán xa se lle 

ofreceu o noso apoio e colabora-

ción para estes torneos.  



O traballo coa base, unha das 

señas de identidade de Breogán, 

non sempre da o resultado apeteci-

do, pero a perseverancia e continui-

dade no traballo, máis tarde ou máis 

cedo, chega a dar os seus froitos.

Máis ou menos, o traballo de-

senrolado é todo os anos o mesmo, 

iniciando a fi nais de curso escolar 

as visitas aos colexios para a cap-

tación de nov@s “piragüistas”. 

Dende hai uns anos, incluimos o 

colexio de Noalla nesta captación.

Nos últimos tres anos, o nú-

mero de licenzas estase a incremen-

tar ano a ano, así no 2011 fi xemos 

131, licenzas, no 2012 chegamos 

as 155 e, no 2013 acadamos as 169 

licenzas.

Traballo coa base
A maioria destas licenzas son 

das categoría de base ou promoción, 

pois das 169 licenzas do 2013, un 

total de 144 son de categorías infe-

riores. E no que se refi re a deportis-

tas en idade infantil, alevín e benxa-

mín chegamos ás 122 licenzas, 

sendo o club de Galicia, e posible-

mente de España, que máis licenzas 

acadou esta tempada. O resultado á 

constancia neste traballo, tamén se 

comenza a ollar, pois hai tres anos 



nas categorías alevín e benxamíns, 

acadamos o quinto posto na Liga 

Galega, o pasado ano acabamos no 

terceiro posto do pódium e neste 

2013 os nos@s pequen@s procla-

máronse Campións da Liga Gale-

ga, impoñéndose en catro das cinco 

regatas disputadas.

Na categoría infantil, tamén 

se comezou a notar unha melloría 

ao longo desta tempada, na que se 

foi de menos a máis, chegando a 

acadar ao terceiro posto no Cam-

pionato Galego de Infantís, que foi 

a última regata disputada desta ca-

tegoría.

Cara á vindeira tempada, o 

equipo de infantís vai ser interesan-

te, cos alevíns que suben e os in-

fantís que se manteñen, o resultado 

irase vendo o longo da tempada.

Agardamos que este bo traba-

llo e os resultados que se comenzan 

a dar, se vaian mantendo, para que 

estes deportistas sigan subindo nas 

distintas categorías e pronto sexan 

unha parte importante do primeiro 

equipo.



Dende Breogán seguimos co-

laborando coa ADM (Asociación 

do Deporte Meco) en diversas ac-

tividades ao longo do ano.

Por segundo ano, nos meses 

de verán, clubes da ADM colabo-

ramos coa Concellaría de Depor-

tes e a Concellaría de Xuventude, 

no II Campamento Deportivo de 

Verán.

Este campamento vai cre-

cendo en canto a participación de 

rapaces e rapazas, superando na 

edición deste ano os 140 inscritos.

En setembro participamos e 

colaboramos na Festa da Bicicle-

ta, que organiza a A.VV. As Besa-

das e a Concellaría de Deportes, 

na que colaboramos os clubes da 

Actividade da ADM

ADM. Este ano tivo unha moi boa 

afl uencia de participantes, que ao 

fi nal da festa entraron nun sorteo 

de numerosos regalos.

O último domingo de setem-

bro, como é habitual, celebrouse a 

Carreira Popular da Festa do Ma-

risco, organizada pola Concellaría 

de Deportes e coa colaboración da 

ADM. Esta carreira xa ten un lugar 

dentro do atletismo galego, con-

tando con unha numerosa partici-



pación e con xente de boa calidade 

que loita polos primeiros postos.

E para rematar coa informa-

ción da ADM, decir que se ce-

lebraron eleccións para renovar 

os cargos directivos da mesma. 

Nunha primeira elección saíron 

elexidos o Rasoeiro B.M. como 

presidente e o Unión S.D. como 

secretario; pero ante a renuncia de 

ambos a coller o cargo, celebrou-

se unha nova elección que deu a 

presidencia ao C.R. Mecos (Juan 

Ramón Outeda), a secretaría ao 

C.M.D.C. Breogán (Félix Lamas) 

e a tesourería ao Amanecer S.D. 

(Carlos Muñíz). Tamén saíu elexi-

do por unanimidade o representan-

te da ADM no Consello Local de 

Deportes, que será o noso Presi-

dente, Félix Lamas.



Como non podía ser doutra 

maneira, @s padexeir@s mecos 

participantes nos diferentes cam-

pionatos internacionais (europeos 

e mundiais) nas distintas modali-

dades; tiveron as súas merecidas 

recepcións dende o Concello do 

Grove.

A fi nais de xullo, na Sala das 

Cunchas do Concello do Grove, 

foron recibidos os padexeir@s 

grovenses que acudiron a diversos 

Campionatos do Europa de Pira-

güismo.

Tres foron os padexeir@s do 

Breogán que acudiron a este reco-

ñecemento realizado polas autori-

dades locais: as irmáns García Na-

veiro, Natalia e Laura; e o canoísta 

Diego Romero. Tamén acudiu a 

esta cita Tono Campos, padexeiro 

grovense enrolado no  Ría de Be-

tanzos.

Recepcións desde o Concello

O segundo recibimento reali-

zouse a fi nais de setembro, apro-

veitando a celebración da Carrei-

ra Popular Festa do Marisco, para 

que o acto tivese máis vistosidade. 

Nesta ocasión rendiuse homenaxe 

aos padexeiros que acudiron a va-

rios Campionatos do Mundo, neste 

caso: Diego Romero (Breogán) e 

Tono Campos (Ría de Betanzos), 

que participaron conxuntamen-

te en dous mundiais formando a 

C-2 española. Destacada foi a súa 

actuación no Subcampionato do 

Mundo, donde acadaron xuntos no 

Campionato do Mundo de Mara-

tón, que se celebrou en Copenha-

gue (Dinamarca).



Clasificacións nacionais



Clasificacións galegas





Resultados internacionais
O Breogán no ano 2013 estivo pre-

sente en tres Campionatos do Mundo: 
Campionato do Mundo de Pista Sub 23, 
Campionato do Mundo de Pista Absoluto e 
Campionato do Mundo de Maratón.

Diego Romero foi o noso represen-
tante neste mundiais, participando no de 
Sub 23 en C-1 e nos outros dous en C-2 for-
mando parella con Tono Campos. 

• CAMPIONATO DO MUNDO DE 
PISTA SUB 23. Celebrouse en Wellan (Ca-
nadá).

Diego Romero acadou a quinta posi-
ción no C-1 Sub 23 na distancia de  1.000 
m.

• CAMPIONATO DO MUNDO DE 
PISTA ABSOLUTO. Celebrado en Duis-
burg (Alemania).

 Diego Romero, formando a C-2 es-
pañola con Tono Campos; chegou ata as 
semifi nais na primeira participación inter-
nacional desta embarcación, da que agar-
damos nos dea moitas satisfaccións de cara 
aos Xogos Olímpicos de Brasil no 2016.

• CAMPIONATO DO MUNDO DE 
MARATÓN.

      Diego Romero, formando unha 
das C-2 españolas de novo con Tono Cam-
pos, proclamouse Subcampión do Mundo 
na categoría senior.         


