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Campión de España de Piragüismo
por 7ª tempada consecutiva

O KAYAK TUDENSE FAI HISTORIA
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1993 - abril - 2013

Durante moitísimo tempo pensamos en cómo sería o número do noso 20 Ani-
versario. Sen dúbida, unha data importante en calquera publicación, máis aínda
na nosa, nada da humildade e con limitados recursos. Imaxinábamos un nú-

mero especial, recollendo o mellor de cada ano ou os fitos que marcaron a progresión
do deporte galego, prácticamente desde a nada ás medallas olímpicas. Dun campo
de lama a modernas instalacións. Todo iso vivímolo e polo tanto temos moito que
contar. Bo, non tan bo e tamén rematadamente malo. 

Pero a medida que a data aniversaio achegábase, a Galicia, a España que
estamos vivindo parécese cada vez menos a aquela Galicia, aquela España de hai 20
anos, puxante ata a insolencia, prometedora e audaz que daba vida á iniciativa e gañas
aos iniciadores.

Hoxe vivimos tempos difíciles, desalentadores. Unha crise inxusta que non
saibemos ben a quen a debemos, pero claramente a quen a pagamos. Unha crise
económica e social que está a causar danos dos que aínda non somos capaces de
medir na súa profundidade. 

Non é sostible cun 25% da poboación do país estea en paro, e se lle siga
esixiendo sacrificios. Non é tolerable que a mocidade non teña acceso ao mundo la-
boral e teña que deixar a súa terra, mentres que cada día destápase un novo caso de
corrupción sistematizada. 

É intolerable que centos de miles de persoas sexan vítimas de desahucios
executados cunha violencia estrema, mentres que algúns políticos campan as súas
anchas cos millóns de euros defraudados, ben gardadiños en contas de bancos sui-
zos ou paraísos fiscais; mentres que as familias son literalmente roubadas polas caixas
e os bancos aos que confiaron os seus aforros, e aos que se queixan, paos. Hoxendía
a pobreza é unha pandemia que se extende, mentres os políticos xustifican o inxus-
tificable, asumen o inasumible e esixen o inesixible. Malos tempos para celebracións.
Tanta iniquidade altera os sentidos, desquicia e fomenta a intolerancia e non desexa-
mos cair niso.

Diciamos antes que nestes vinte anos vimos de todo: bo, menos bo e rema-
tadamente malo. Vale dicir, un cúmulo de experiencias que desexamos contar, sobre
todo para que os máis novos comprendan o porqué de moitas cousas; pero non é o
momento. Vivimos días indignos, de tristura, ata de rebeldía, non de celebracións.
Cumprimos 20 anos de cabeceira pero non estamos contentos. Desta Galicia á  da
entón as separa un mundo. Nin máis nin menos que vinte anos roubados.

Un mundo sepáranos

20º Aniversario de Terceiro Tempo
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OV trofeo de Judo Cidade de Santiago, fase de sector do Campionato
de España Junior, que celebrouse na capital compostelá, supuxo para
a nosa comunidade autónoma a consecución de 34 medallas das

cales 8 foron de ouro, 10 de prata e 15 de bronce.
Desta forma Galicia contará con 27 judokas na finalísima dos Cam-

pionatos de España da categoría. A Competición levouse a cabo no pabellón
do Restollal, no Campus Sur, co patrocinio do Concello de Santiago e a or-
ganización da Federación Galega de Judo e o Compostela Judo Club.

Galicia suma 34 medallas
no Sector do Campionato
de España Junior,
celebrado en Compostela

JUDO

Grupo dos judokas galegos que lograron a colleita de medallas.
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A
selección galega logrou nove medallas (5 ouros

e 4 pratas) na primeira proba do Campionato

de España de Pentatlón Moderno por autono-

mías que se celebrou en Sant Boi de Llobregat. Na ca-

tegoría benxamín Lucas Pena logrou a medalla de

ouro, mentres que en alevín o dominio galego foi es-

pectacular con dous ouros (Andrea Vidal e Martín

Freije), e a prata de Esteban Basanta, que esta tempada

cambiou de categoría tras proclamarse campión de

España en benxamín o pasado ano.

En cadete feminino, Galicia volveu ser a me-

llor con Aroa Freije, que logrou o ouro, e Lúa Vidal que

foi prata. Ambas cunha gran vantaxe sobre o resto

dende a proba de natación, dominio que se confirmou

despois na esgrima e a combinada (carreira e tiro).

E o botín de medallas pechouse coa colleita

dos xuvenís. Galicia estivo en todo o alto na categoría

masculina, grazas a Joel Rois, que logrou a medalla de

ouro a pesar de dar o salto de categoría, e Raúl

Blanco, que tamén cambiou de categoría, e foi o se-

gundo clasificado (prata). Ademais, na categoría femi-

nina Eva Basanta foi prata e pechou así os magníficos

resultados do equipo galego, liderado pola selecciona-

dora Ana Valín.

PENTATLÓN MODERNO

NOVE MEDALLAS GALEGAS NA PRIMEIRA PROBA DO NACIONAL 
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J
osé Guerra, unha das promesas da Vela Adap-

tada no noso país, afrontou días pasados o

seu terceiro clinic na Base Iberdrola de Valen-

cia. O regatistas canario, navegando baixo as

cores da ‘Fundación También’, valora moi positi-

vamente o traballo que se fai na Mariña Real Juan

Carlos I.  “Estes encontros en Valencia, grazas
ao apoio de Iberdrola, son moi positivos e
creo que é o mesmo que opinan todos os
que habemos ter a sorte de poder facer estes
clinics”, engadindo que “sacamos sempre
unha lectura moi positiva do traballo que re-
alizamos, e no meu caso, estou aprendendo
moito, tanto no auga como en terra”.

Guerra tamén destaca e fai un pe-

queno balance do ‘estado de saúde’ da Vela

Adaptada en España da que afirma que “segue
sendo unha descoñecida. Nos queda moito
camiño por percorrer”, aínda que tamén se

mostra esperanzado polo traballo que se leva

realizado desde hai pouco máis de dous anos

coa preparación paralímpica. 

“O feito de contar con Iberdrola
que deu no seu momento un importante im-

pulso e apoio, e o segue dando, e esperamos
que o siga facendo moito tempo, foi deter-
minante para estar onde estamos agora.
Tampouco podemos nin debemos esquecer-
nos do traballo que desenvolve a ‘Fundación
También’, ás que se deben engadir clubs e
outras fundaciones, así como a Federación
Española ou a Asociación Española 2.4mR
quen están facendo un esforzo importante,
e iso débese e tiña que saberse valorar, e en
ocasións quedámonos curtos nese ‘agradece-
mento’, polo menos é o que percibo”

En canto ao seu posible obxectivo de

estar na cita de Río 2016, o regatista canario é

sincero e claro: “Non. Non vai ser posible xa
que me queda camiño para estar ao nivel
dalgún dos regatistas actuais que xa levan
tempo no 2.4mR. Sería un soño bonito poder
representar a España na cita máis impor-
tante como son uns Xogos Paralímpicos,
pero ese soño, o meu soño, ten que esperar
polo menos á cita de 2020 que espero que
sexa en Madrid, entón o soño sería com-
pleto”.

O regatista canario, que
navega coa ‘Fundación
También’, afronta estes
días o seu terceiro clinic
na Base Iberdrola de
Valencia xunto a varios
regatistas españois antes
do Trofeo Princesa Sofía
de Palma de Mallorca,
primeira gran cita da
tempada. 
(Foto: Pep Portas).

Asociación Española 2.4mR

José Guerra 
“A vela adaptada segue sendo descoñecida en España;

quédanos moito que aprender e moito camiño por percorrer”
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986.410.706 - 600.069.958
Organiza:

info@senderosdegalicia.comEmpresa registrada en la Xunta de
Galicia con el nº NR - PO 293

INFORMACIÓN y RESERVAS:

EEXXCCUURRSSIIOONNEESS   VVIIPP

Amplio catálogo 
de rutas 

ATENCIÓN
PERSONALIZADA

DISFRUTE DE OTRA FORMA DE HACER TURISMO  

Olvídese del coche,
del tráfico, de los
mapas, del GPS, de
los carteles...

Galicia desde una óptica más personal

TOTAL COMODIDAD
Pequeños grupos 
GUIA ACOMPAÑANTE
Salida desde su hotel

DISFRUTE CONOCIENDO LOS RINCONES MÁS
ACOGEDORES DE CADA RUTA
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O Kayak Tudense
revalidou o título
nacional por 7ª
vez consecutiva

N
a clasificación final por clubs pódense atopar sete equipos da comunidade

galega entre os vinte primeiros clasificados. A iso débense unir vinte meda-

llas individuais. Sete logrounas na xornada do domingo, a que pechou o

campionato. A dura pugna entre o Kayak Tudense, o Club Náutico de Sevilla e o

Club Escola de Piragüismo de Aranjuez saldouse co triunfo dos pontevedreses, me-

llores na regularidad e tamén nas posicións finais das súas palistas en todas as cate-

gorías. As diferenzas na puntuación foron escasas, pero a vitoria do Kayak Tudense

non admite discusión. O equipo local quedouse a cen puntos do triunfador.

“Obxectivo cumprido”, dicían os integrantes do Kayak Tudense, que acudi-

ron a Sevilla co desafío de entrar na historia do piragüismo español. E o equipo de

palistas demostrou a súa capacidade de superación e tamén o importante que era

conseguir o trofeo en xogo. O importante era puntuar e por ese motivo esforzá-

CAMPIONATO DE ESPAÑA DE PIRAGÜISMO SEVILLA 2013

O club tudense acaba de lograr en Sevilla unha xesta histórica xa que nunca
antes ningún club lograra unha serie tan fabulosa. Presentáronse en Sevilla
cunha numerosa e poderosa formación para asegurarse un bo papel nos
Campionatos de España de Piragüismo e cumpriron os pronósticos.

Galicia tamén acadou
os obxectivos propostos
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Emocionante chegada da proba de Damas categoría xunior

ronse ata o último metro, conscientes da importancia dos puntos

en xogo.

O Kayak Tudense foi o mellor, pero Galicia mostrou todo

o seu potencial con excelentes resultados. Entre os vinte primeiros

hai sete conxuntos da nosa comunidade autónoma, tres deles

entre os dez primeiros. Os tudenses lideraron a clasificación. O

Club As Torres de Catoira Romaría Viquinga foi quinto. O Breogán

de O Grove terminou sexto. 

Décimosegundo clasificouse o Escola de Piragüismo Ci-

dade de Pontevedra. O Club Náutico de Pontecesures, o Ría de

Betanzos e o Verducido Pontillón tamén estiveron entre os vinte

primeiros.

Ningunha outra autonomía logrou tan bos resultados

Si brillante foi a actuación por clubs, o mesmo poderíase dicir no

aspecto individual. Toño Campos, do Ría de Betanzos, impúxose

con claridade en C-1,unha proba intensa na que tivo como princi-

pais rivais aos compoñentes do Kayak Tudense. Pero regulou as

súas forzas, elixiu unha boa estratexia e gañou con autoridade tras

un final soberbio. Non lle puido aguantar Diego Romero, do Ría

de Betanzos, que foi segundo, nin Manuel Garrido, do Kayak Tu-

dense, que acabou terceiro.

Diego Romero tamén se levou a medalla de ouro na ca-

tegoría de sub-23. Outro dos protagonistas foi Óscar Carrera, que
>>>

Sobre estas liñas, Manuel Garrido en pleno esforzo. Abaixo,
undos grandes protagonistas destes Campionatos, Tono

Campos. Á esquerda, un podio galego de luxo con Diego
Romero, Tono Campos e Manu Garrido.
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logrou a terceira posición na modalidade de K-1

sub-23.

De espectacular pódese cualificar a actua-

ción de Sergio Vallejo Esperón, do Club Piragüismo

Poio Pescamar. Conquistou dúas medallas de ouro,

nas especialidades de C-1 xunior e sub-17. A súa

enorme fortaleza quedou demostrada nunha proba

que dominou desde o comezo ata o final, sen dar

ningunha opción aos seus adversarios.

Foi un campionato especial, xa que moitos

deportistas realizaron un enorme esforzo para estar

presentes nesta cita, unha das máis importantes a

nivel nacional e que marca o inicio da tempada.

Moitos aplausos

Roi Rodríguez levouse o maior número de aplausos

do Campionato de España. O integrante do Kayak

Tudense rompeu o seu pala case ao darse a saída.

Despois envorcou e tivo que necesitar axuda para

recuperarse.

Cunha fortaleza incrible, baleirou o seu

barco de auga e comezou a proba. Saíu o último e

cos seus rivais xa moi lonxe. O numeroso público

lle ovacionó. E chegou o último. Os afeccionados,

postos en pé, esperáronlle para volver aplaudir polo

esforzo que realizara. Foron as mellores ovacións de

todo o campionato.

Celebracións

A rivalidad entre o Kayak Tudense e o Club Náutico

de Sevilla tamén se viviu na entrega de premios. Os

compoñentes de ambos equipos mostraron o seu

reportorio musical en forma de cancións. Segundo

algúns, rexistrouse un empate técnico. Iso si, os se-

villanos respectaron a tradición de deixar que os tu-

denses fotografásense primeiro no máis alto do

podio.

Viaxe de volta

Cargados con mochilas, barcos e nalgúns casos coas

medallas, os vinte equipos galegos que participaron

no Campionato de España e os máis de cen depor-

tistas iniciaron nada máis terminar a competición o

camiño de volta. Case 800 quilómetros na maior

parte dos casos. O percorrido, por Estremadura e

Portugal. Unha das peores cousas, o mal tempo.

Sen choiva

Nin choiva, nin vento nin olas que poderían prexu-

dicar o normal desenvolvemento da competición.

Os pronósticos non se cumpriron e o campionato

desenvolveuse con absoluta normalidad. Ata respec-

tou a entrega de premios. Pero pouco despois apa-

receu unha intensa choiva en Sevilla.

CAMPIONATO DE ESPAÑA DE PIRAGÜISMO SEVILLA 2013

>>>

Sergio Vallejo e as súas
medallas nacioaais. Abaixo:

Iván Alonso e Oscar Carrera.
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XORNADA INAUGURAL
Tensos momentos de Roi Rodríguez que rompeu a pala na saída e tivo

moitas dificultades para chegar á meta con moitísimo retraso. Eso si,
recibiu o cálido recoñecemento do público en forma de aplausos

Dúas mulleres que foron protagonistas, Camilo Morison (riba) e Raquel
Dacosta; ámbals dúas do Pontecesures.

Galicia foi a gran dominadora do Campionato de España de Inverno que se disputou
en Sevilla durante dous días. Vinte medallas e o título do Kayak Tudense de campión
por equipos é unha mostra de que mantén o seu enorme potencial a nivel nacional.

Galicia xa deixara ver na xornada inaugural
cales eras as súas intencións: logrou trece

medallas na pista do río Guadalquivir que foi
talismán para os nosos palistas. 

Raquel Dacosta e Camila Morison,
ambas do Pontecesures, foron as grandes pro-
tagonistas en kayak dama cadete A, ao lograr
a primeira e segunda posición respectiva-
mente. Ambas dominaron a proba desde o co-
mezo ata o final. Ángela Castros, do Rías
Baixas Boiro, tamén logrou a medalla de ouro
na modalidade de canoa dama cadete A.

Unha das gestas máis emocionantes a
protagonizó Andrea Porteiro, do Kayak Tu-
dense. Foi terceira nunha competición que se
decidiu nos últimos metros. A tudense chegou
a liderar a proba e tivo opcións de conseguir a
medalla de ouro. Para ser terceira tivo a tres
duras oponentes. Foi a proba máis emocio-
nante da xornada.

Galicia tamén logrou cinco medallas
en veteranos. Marcelino Cacabelos, do Breo-
gán, Ignacio Gustavo López, do Ría de Aldán,
Francisco Vázquez, do Cidade de Ou Barco,
Juan José Rincon, do Penedo, e Ruth Otero, do
Breogán, foron os protagonistas.
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OTRAS RUTAS: Ourense, Celanova, Mondariz, Auga e Pedra. VISITAS A BODEGAS, etc.)

Senderos de Galicia CB, NIF: E36910305, Inscrita en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas de Galicia: RN PO - 293

2013

Baiona - A Guarda

Recorrido de 5 hs 
35 euros /pax.

Uno de los paseos más
atractivos del sur de
Pontevedra. Lo tiene todo:
playas, historia, vistas
espectaculares...

O Grove - La Toja

Recorrido de 6 hs 
45 euros /pax.

Un ‘clásico’ que no se puede
dejar de ver. Galicia en
todo su esplendor, de la
manera más típica, pero con
un enfoque diferente....

El Apóstol Santiago

Recorrido de 6 hs 
45 euros /pax.

Año Santo o no, la visita a
Santiago es imposterga-
ble: Abrazo al Apóstol,
recorrido histórico, las
cuatro plazas, etc...

Corazón de Galicia

Recorrido de 6 hs 
45 euros /pax.

Provincia de Ourense: visi-
tamos Leiro, el monasterio
de San Clodio. Luego al cas-
tro de San Cibrán de Las y
la judería de Ribadabia.

Pontevedra urbana

Recorrido de 4,30 hs 
30 euros /pax.

La capital del Lérez posee
uno de los cascos históri-
cos más bonitos del país.
Pasear por él es gratifi-
cante y un lujo y más...

Cambados - Arousa

Recorrido de 6 hs 
45 euros /pax.

Visitamos la capital del
vino albariño y su afamada
ría. También llegaremos
hasta la Illa de Arousa y
su zona de influencia. 

Tui - norte de Portugal

Recorrido de 5 hs 
35 euros /pax.

Dos culturas hermanadas
a lo largo de la historia.
Galicia y Portugal ofrecen
su cara más genuina en un
paseo inolvidable.

Dos rías exuberantes

Recorrido de 5 hs 
35 euros /pax.

Galicia se presenta en O
Morrazo como una ruta
relajante entre las rías
de Vigo y Pontevedra, sus
playas, sus montes, etc...

Con guía acompañante.
Para grupos pequeños (hasta 8 personas)
Salidas desde Vigo y Pontevedra

EEXXCCUURRSSIIOONNEESS

Tlfn 986.410.706 - 600.069.958
info@senderosdegalicia.com
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O Colexio Nacional de Árbitros da
Federación Española de Loitas Olímpicas,
proclamou ao galego como mellor árbitro
nacional nestes pasados Campionatos de
España xunior e escolar de Loitas Olímpicas,
celebrados en Albolote (Granada).

LOITA: Galicia sumou 6 ouros, 3 pratas e 5 bronces nos
campionatos de España do Deporte de base

O
traballo do Colexio Galego de Árbitros e Xuíces, cada

día acada mais recoñecementos a nivel nacional. Co

premio como mellor árbitro nacional recollido por

Marcos Araujo, nestes Campionatos de España xunior e escolar

de Loitas Olímpicas, seguelle o árbitro de Santiago de Compos-

tela, Rubén Varela (Club Stellae), que acaba de facer o exame

para o ascenso dentro do nivel nacional, no mesmo torneo.

O presidente dos árbitros galegos, o internacional

Ángel Amor Villar, fixo ben o traballo de formación e promoción

do colectivo arbitral na nosa comunidade, estendendo o interese

por este área do deporte, moitas veces denostada e ao mesmo

tempo tan necesaria.

As seguintes competicións do calendario deportivo

marcarán o traballo deste colectivo, como son a Liga Galega de

Deporte de Base, e mais adiante o Gran Premio de España de

Loita, proba internacional do calendario competitivo.

ASelección Galega escolar de Loitas Olímpicas, acadou o

campionato de España por autonomías na categoría mas-

culina e feminina, en Albolote (Granada). Con unha gran actua-

ción dos equipos escolares, tanto na categoría masculina como

na feminina, logrouse un fito histórico cuns resultados subliña-

bles na categoría do deporte de base.

Con 21 deportistas desprazados ata Albolote, a Selec-

ción Galega mellorou os resultados acadados no 2012, cando

cunha actuación destacada acadou nada menos ca medalla de

bronce nacional. 

O árbitro galego coa súa distinción

MARCOS ARAUJO PEREIRA,
ELEXIDO MELLOR ÁRBITRO
NACIONAL DE LOITAS
OLÍMPICAS



Támara Echegoyen
“O 49er FX é un novo reto e supón 

a oportunidade de seguir aprendendo”

A campioa olímpica de Match Race en Londres 2012 Támara Echegoyen
estreouse cun décimo posto no Trofeo Princesa Sofía Mapfre na nova
clase olímpica 49er FX, coa campioa mundial de 2011 de 470 F, Berta
Betanzos. O equipo galego cántabro inicia deste xeito a súa loita por Río
2016 nunha categoría cuxo nivel da flota é aínda un enigma, polo menos
ata a disputa en Mallorca da primeira etapa europea da ISAF Sailing
World Cup, do 30 de marzo ao 6 de abril en augas da bahía de Palma.

A Muller no Deporte

Tamara Echegoyen, De la Plaza
(adestrador) e Berta Betanzos

TERCEIRO TEMPO – Nº 30914
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A campioa olímpica de Match Race
Feminino nos Xogos Olímpicos do
pasado verán próbase na nova
categoría olímpica xunto á
santanderina Berta Betanzos.

S
empre é un bo momento para falar cunha campioa olímpica

como Támara Echegoyen, pero comezaron unha nova etapa

trala desaparición do Match Race nunha flota aínda descoñe-

cida, moito máis. Falamos coa galega no marco Trofeo Sofía Mapfre,

en Baleares e contagiounos o seu entusiasmo, a súa alegría.

- Seis meses logo dos Xogos Olímpicos, que recordos ten
do seu ouro en Londres? 
- Afortunadamente teño grandes recordos dos XXOO, desde o

primeiro día ata o último. Cando volvo atrás e penso neses quince

días que estivemos competindo sento aínda a felicidade que me

produciu esa competición, a complicidade e unión cos nosos com-

pañeiros do equipo, cos adestradores e o equipo pluridisciplinar,

pero sobre todo a diversión que me produciu cada enfrontamento

no auga. 

- Suor e bágoas ou risas e bailes?  
- Sen lugar a dúbida…, ¡de todo! Cada mañá risas e bailes, no auga

suor a mares, porque todos os equipos loitaban ata o final, e bágoas

de alegría ao facer realidade un soño, o ouro olímpico.

- As Xiquitas Team foron unha agradable sorpresa en Lon-
dres. Formaron o equipo tres anos antes, clasificáronse
para os Xogos ‘in extremis’, e chegaron e gañaron. Cal foi
o segredo?
- Non é un segredo. Todos os deportistas que nos involucramos

nun proxecto olímpico sabemos que para alcanzar o éxito é nece-

sario traballar duro, sacrificarse, investir tempo e poñer ilusión.

Creo que o segredo do noso éxito nos Xogos foi o gran traballo

que fixemos para chegar á cita e o que fixeron todos os profesio-

nais que están detrás de nós e axúdannos cada día a lograr o im-

posible.

- En que cambiou Támara Echegoyen tralo ouro de Lon-
dres? 
- A medalla de ouro non me cambiou, toda a campaña olímpica si,

e a mellor. 

- Que significou esa medalla?
- Creo que me abriu as portas de novos proxectos.

- Trala desaparición do Match Race do programa olímpico,
pasouse ao 49er FX con Berta Betanzos, que tamén ten
un palmarés incrible. Por que elixiron este barco, que lles
atraeu del?
- A desaparición do Match Race como clase olímpica foi unha de-

cepción, sobre todo despois do éxito e o seguimiento que tivo nos

XXOO. Pero unha vez que a ISAF tomou a decisión hai que seguir

adiante. Había moitas opcións para continuar competindo nunha

modalidade olímpica, pero sen dúbida a que máis me atraeu foi a

posibilidade de formar un equipo coa miña compañeira e amiga

Berta Betanzos e o 49er FX brindábanos esa oportunidade. Ela

ten a calidade e características perfectas para ser tripulante de

49er FX. É un barco moi diferente a todos os que naveguei, un

novo reto e a oportunidade de seguir aprendendo. Queda un longo

camiño de traballo para adquirir un bo nivel pero estou convencida

de que gozaremos moito facéndoo. 

- Como van os adestramentos? 
- Os adestramentos están indo moi ben. Creo que Berta máis eu

formamos un gran equipo e esperamos adaptarnos o máis cedo

posible ás esixencias do novo barco.

- Tralas eleccións na RFEV houbo cambios na estrutura do
equipo olímpico. Que opinión merécenlle? 
- Estamos no inicio dunha nova singradura así que teremos que

esperar para ver os resultados. Pero si traballan coa mesma ilusión

que o facemos os regatistas chegarán a bo porto.

- Vímola navegar por primeira vez no 49er FX no Trofeo
Princesa Sofía Mapfre? 
- Si, foi a nosa primeira regata, tralo ATC Trophy. O Princesa Sofía

é a miña regata favorita, creo que Palma ten as condicións perfectas

para organizar un evento desta clase. Fixemos algún parciais dignos,

pero non puidemos disputar as dúas primeiras quendas do Arenal

Training Camps Trophy. Con todo, rematamos na décima posición.

O dominio da clase, polo de agora, está en mans estranxeiras: as

danesas Ida Marie Baad e Marie Thusgaard foron as ganadoras, se-

guidas polas italianas Giulia Conti e Francesca Clapcich e terceiras

as alemás Tina Lutz e Susann Beucke. Melloraremos, sen dúbida.

- Que espera da flota e cales son os seus obxectivos?
- Non sei moi ben que nivel de flota atoparémonos, porque para

moitos equipos foi a súa primeira regata e non se pode tomar

como referencias.



TERCEIRO TEMPO – Nº 30916

SOLIDARIDADE

Se non corres, sempre podes SUMARTE co teu DORSAL 0,
facendo a túa achega solidaria para os nenos de Gaza sen ter
que correr os 10 km da carreira.

A ONG UNRWA está
organizado este proba
deportiva contando co
apoio do Hospital Rei
Juan Carlos e o
Concello de Móstoles.
Terá lugar o próximo 21
de abril e conseguirá
unir os esforzos de
corredores e
institucións
participantes, co
obxectivo de paliar a
necesidade de fondos
para alimentación e
asistencia sanitaria que
teñen os nenos e nenas
refuxiados de Palestina
na franxa de Gaza.

Apoboación infantil, que repre-
senta cerca do 54 % da poboa-
ción total de entre 0 e 18 anos

(datos oficiais UNRWA) é a máis vulne-
rable e a máis duramente golpeada
polo conflito. Os nenos e nenas sofren
con frecuencia altísimos niveis de estrés
físico e psicolóxico causado pola expo-
sición de xeito continuado a un con-
texto de violencia e ás súas
consecuencias (destrucións, despraza-
mentos masivos de xente, mortes de fa-

miliares, etc.).
Os fondos recaudados na ca-

rreira Popular de Móstoles irán destina-
dos íntegramente a mellorar a saúde e
a alimentación da infancia na franxa de
Gaza.

A CARREIRA, con modalidades
de 5 e 10 quilómetros, discorrerá polas
rúas de Móstoles e terá o seu punto de
saída e chegada no Hospital Rei Juan
Carlos, que xusto nestas datas cumpre
un ano desde a súa apertura.

A CARREIRA:
21 de Abril de 2013.
INSCRIPCIÓNS:
Ata o 20 de abril.
SAIDA E META:
Hospital Rey Juan Carlos de
Móstoles
HORA SAIDA: 10.
DISTANCIAS: 10 km e 5 km.
Recollida de Dorsais:
Os días 18, 19 e 20 no Hospital
Juan Carlos I de Móstoles ou nas
oficinas de UNRWA España
(Calle Fuencarral, 127 ‑ 3º
izquierda. 28010. Madrid)

‘DORSAL 0’ Nº Cuenta La Caixa
2100 ‑ 2262 ‑ 14 ‑ 0200346635

POR QUÉ NON TE SUMAS?

Correndo xuntos pola infancia de Gaza
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XVI Trofeo Internacional de Patinaxe Artística Grupos Show Latina 2013
PROTAGONISMO GALEGO

A
finais de febreiro celebrouse a 16ª

edición do Trofeo Latina, cita para

Grupos Show na capital de España,

organizada polo club Aluche (CAPA) e a

que ano tras ano acuden clubes de toda a

xeografía ibérica e da veciña Francia, desta-

cados desta  modalidade. 

Nesta edición foron catro os clubs

galegos que viaxaron: Bolboreta, de Redon-

dela; os porriñeses Patín Porriño e Ribex

mailo Patín Vagalume, de Vigo. Os catro con-

tribuiron a un novo éxito do ‘Trofeo Latina’

que facendo gala do nome desta modali-

dade da Patinaxe Artística, ofreceron todo

un espectáculo ao público que ateigaba as

bancadas do Municipal de Aluche.

Catro tamén foron as categorías participan-

tes e as catro contaron con representación

galega nos podios.

En Cuartetos, Patín Vagalume

subiu ao segundo chanzo do podio, para

acompañar ao campión, o Doctor Patín, da

Federación Madrileña e o terceiro posto

ocupouno o Olena, da Federación Caste-

lán-Leonesa. Nesta categoría o Patín Po-

rriño acadou un meritorio quinto posto.

En Grupos Promocionais, o Ciu-

dad de Burgos foi o gañador e de seguido

o Patín Vagalume por unha nova prata; men-

tres que o grupo anfitrión tiña o honra do

bronce e acompañalos no podio. Patín Po-

rriño, de novo cáseque as portas, quedou

quinto, pola súa banda Ribex e Bolboreta

que non se tiveran presentado nesta cate-

goría ao Campionato Galego, si participa-

ron en Madrid conseguindo un oitavo e

undécimo posto, respectivamente. 

En Grupos Pequenos, ouro para

Ribex e bronce para Patín Vagalume, colán-

dose no medio para recoller a prata, o an-

fitrión do CAPA.

En Grupos Grandes, só dous par-

ticipantes e os dous galegos: Ribex e Bol-

boreta, e non houbo sorpresa, as porriñesas

impuxeron ás redondelás os seus galóns de

subcampioas de Galicia. En resumo, un tor-

neo que deixou claro o nivel que está aca-

dando a patinaxe en Galicia, produto, sen

ningunha dúbida, do esforzo dos propios

deportistas, sustentados por esas persoas,

directivos e técnicos, que se entregan en

corpo e alma a xerar os medios que per-

mitan competir e estar á altura dos mello-

res; como veremos nestas páxinas.

Riba á esquerda, explosión de cor de Olena.
Riba: O cuarteto de Dr. Patín e sobre estas liñas

as rapazas de Villarrobledo.
Á esquerda O grupo de Angloi e máis aquí,

detalle da escenografía do Aluche.
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Presencia galega en todos os podios
do certame internacional celebrado
en Madrid, todo un éxito

Prata galega con
Vagalume en
Grupos
Promocionais

Ribex ouro e
prata para

Bolboreta  en
Grandes

Patín Vagalume,
prata
enCuarteros

Ribex ouro e
bronce para

Vagalume en
Pequenos 

Riba: curioso vestiario do grupo e dúas
patinadoras de Vagalume e Alcorcón.

O chamativo deseño do Ribex de Porriño

Sobre estas liñas o cuarteto de Artiolid
e enriba: o grupo galego do Bolboreta
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O TORNEO INTERNACIONAL LATINA EN PRIMEIRA PERSOA
Pai e colaborador habitual da nosa revista, o autor cóntanos as vivencias un día de esixente
competición desde dentro mesmo do grupo, nun dos deportes de maior plasticidade 

“Estas pequenas alegrías son as que dan
sentido a todo, as que fan que paga a pena”

Foi necesario pedir un día libre no tra-
ballo. Quedan atrás semanas de pre-
parativos, pequenos sacrificios que se

fan con gusto. Pero por fin aquí estamos.
Son as 7:30 da mañá e dispoñémonos a
subir ao autobús que nos levará a Madrid
para participar no XVI Torneo Internacional
La Latina de Grupos de Show. A maioría
das nenas subiron xa, só faltan os últimos
atrasados. Por fin, chegan todos e pode-
mos empezar a viaxe. 

É cedo, e seguramente debido ao
soño, non hai o bullicio habitual. Charlas en
voz baixa, e moita xente durmindo. Fai mal
día, chove con forza a intres. Póñennos
unha peli, que intento seguir sen moito
éxito. Ao saír de Galicia o tempo mellora un
pouco. Un par de paradas para estirar as
pernas e para comer. Coincidimos co auto-
bús do Club Ribex, márchanse cando che-
gamos nós. cruzámonos miradas de
curiosidade a través das xaneliñas. 

Chegamos a Madrid contra ás 5
da tarde, cunha choiva persistente. Instalá-
monos no hotel, risas, reparto de habita-
cións, protestas, cambios de última hora, o
de sempre… e por fin tempo libre para
facer o que máis lle apeteza a cada un.
Moitos quédanse nas súas habitacións
descansando, outros  anímanse a dar unha
volta malia a choiva, e facer algunha com-

pra. Cea, e á cama,

que hai que madrugar para a competición.
O sábado 23 amence moi frío pero

asollado. Nada que ver coa choiva do día
anterior. Almorzamos e ímonos ao pavillón.
Atópase moi preto do Aeródromo de Catro
Ventos. É un complexo deportivo bastante
grande, con varios pavillóns e instalacións
para practicar moitos deportes. Vese moita
xente, sobre todo pais cos seus nenos que
van adestrar ou a competir. 

O Club Aluche de Patinaje Artís-
tico (CAPA), organizador do evento, asig-
nounos un “enlace” que nos guía ao noso
vestiario. Comeza a notarse os nervios nas
nenas, e tamén nos maiores, por qué ne-
galo. O equipo prepárase para o adestra-
mento, e os que non pintamos nada no
vestiario ímonos a dar unha volta. No metro
achegámonos ao centro de Madrid, e
damos un pequeno paseo. Ao volver, co-
méntannos que os adestramentos non
foron ben, ata hai unha lesionada na bo-
neca. Moitos máis nervios. Volvémonos a

ir; esta vez a comer. Todos os sitios cheos.
Normal. O campionato moveu a moita
xente. Ao final, unha hamburguesa no pri-
meiro sitio que atopamos… non estaba moi
boa, por dicilo dalgún xeito. 

Por fin chega a hora e ábrense as
portas do pavillón. Antes de nada localizo
a Julio González, presidente do Aluche, o
club organizador. Identifícome de Terceiro
Tempo e coméntame que cada ano faise
máis difícil organizar un evento deportivo
como este, menos axudas, menos patroci-
nadores. Pero sácase adiante coa boa von-
tade duns poucos. Este ano, malia todo,
participación masiva, así que moi contento.
Nótaselle nervioso ao home, non é de es-
trañar, así que lle deixo marchar e voume
situando para o meu, que son as fotos. 

Empeza a competición puntual-
mente cos grupos promocionais. O Vaga-
lume sae na décima quenda. Van
sucedéndose as actuacións, sorpréndeme
que algúns clubs presentan grupos real-
mente novos, con patinadores que nalgúns
casos non chegan aos 10 anos. Outros en
cambio trouxeron patinadores de máis
idade, e nótase no nivel. Algúns son real-
mente bos. Encántame o Cidade de Bur-
gos, que ao final quedaría campión, e o
Ribex, espectacular coma sempre. 

Por fin chega a nosa quenda, os
nervios atenazan e témome que as peores

fotos van ser as do meu club. Pa-

Patinadora do redondelán
Bolboreta

Escenografía do equipo
representante do Cidade
de Burgos.

Detalle dunha patinadora
do Congress Artístico

Outro dos equipos gale-
gos que brillou no máis
alto, o Porriño

José Manuel Fernández
Texto e fotos
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rece que o fixeron ben, a puntuación é boa
e saen da pista contentos. O resto dos gru-
pos van participando e aos poucos intuí-
mos que a clasificación pode ser moi boa.
Algúns pais pensan que podemos estar se-
gundos ou terceiros. 

É a quenda dos grupos grandes,
sempre moi espectaculares. Só hai dous,
os galegos Ribex e o Volvoreta, de Porriño
e Redondela respectivamente. O Ribex
faise co triunfo con claridade.

Pasaron un par de horas libres e
agradécese o descanso. Pero enseguida
continúa a competición e o noso club sae
primeiro na categoría de cuartetos. Faino
ben. Obteñen boas puntuaciones. O resto
dos equipos van participando e de novo in-
tuímos que a clasificación pode ser boa.
Non gañamos, iso seguro, pero creemos
que podemos estar no podio. De novo toca
esperar. 

No vestiario presas para terminar
de preparar a Blanca, Miguel máis Eva, os
patinadores do cuarteto, que repiten co
grupo pequeno. En cambio Trini, a nosa pa-
tinadora máis veterana, xa terminou a súa
actuación.

Publícanse os resultados de gru-
pos promocionales e grandes… Levámo-
nos a gran alegría, quedamos segundos.
Pero cáseque non hai tempo de gozalo pois
a competición continúa. 

En grupos pequenos saímos a
participar terceiros, e outra vez as puntua-
cións son boas. A alegría disípase un
pouco ao ver a outros clubs. Ribex e Po-
rriño fanno moi ben, xa os coñeciamos do
Campionato Galego e sabíamos que para
gañarlles tiñan que fallar, e non o fan.

O Aluche é tamén moi bo, supé-
ranos sen dúbida. Na grada a maioría pen-
samos que podemos quedar cuartos ou
quintos, algún optimista apunta ao terceiro
posto… bo xa veremos.

Novo descanso e alguén se de-
cata de que o cuarteto quedou ¡segundo!
Sen poder confirmalo ímonos á cerimonia
de clausura. Colócase o podio e os clubs

distribúense pola pista. En grupos promo-
cionais non hai sorpresas, coñecemos os
resultados. Subimos ao podio tralo Cidade
de Burgos. É a segunda vez que este grupo
compite e é o segundo podio que conse-
guen. Prometen moito. 

Tralos grupos grandes, chega a
quenda dos cuartetos. Tralo Dr. Patín, de
Madrid, ¡Vagalume! Confírmase que fomos
segundos, que alegría. Terceiros o club
Olena, de Castela – León.

Sobre os  grupos pequenos, ente-
rámonos que merecidamente gañou o
Ribex. O Aluche, segundo e terceiro… ¡Va-
galume! Logo soubemos que por só unhas
décimas superáramos ao Porriño, que era
favorito. Explosión de alegría na pista. 

O grupo pequeno do Vagalume
leva formado uns anos, pero está com-
posto por xente moi nova, que sempre ten
que competir con equipos con moita máis
experiencia e formación, polo que nunca
conseguira un resultado tan bo. Non é de
estrañar que celebren con tanta alegría este
logro, é o seu primeiro podio. Alégrome

moito por eles, este terceiro posto é o que
mellor sabe destes tres podios.

Pero non hai tempo para moitas
celebracións pois vainos a pechar a cociña
do hotel. Marchámonos rápido e consegui-
mos chegar xusto a tempo para a cea.
Temos a intención de facer un pouco de
festa, pero foi un día tan longo e estamos
tan cansos que ninguén resiste moito e á
cama.

O domingo 24 de novo fai un día
asollado. Almorzamos con calma e subi-
mos ao autobús para emprender o regreso.
Na serra madrileña está todo nevado, así
que paramos un intre nun área de descanso
e lanzámonos unhas bolas de neve. Conti-
nuamos e en Benavente toca parar a
comer. A viaxe continúa e por fin a iso das
nove da noite chegamos a Vigo. Foi un fin
de semana intenso, cheo de satisfaccións.

Non é fácil para os pais nin para
os patinadores estar aí día tras día, ades-
tramento tras adestramento. Así que estas
pequenas alegrías son as que lle dan sen-
tido a todo, as que fan que valla a pena.

Vistosidade e cor do

equipo anfitrión, o Aluche
Divertida escea do grupo 

de Villafranca
O cuarteto do Vagalume que sorprendeu cunha actua-

ción excelente que lles subiu ao segundo chanzo do

podio. Un celebrado éxito.

O Vagalume cumpriu cun torneo excepcional e a alegría máis grande chegou do
Grupo Pequeno que asinou o seu primeiro podio. Xustificada e desbordante ledicia.
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ENTREVISTA

Julio P. González 

UUnn  TTrrooffeeoo  ssoossttiiddoo  ppoorr
2200  aannooss  ddee  ttrraabbaalllloo

Só con dicir que un trofeo dun deporte
minoritario chega a súa 16ª edición basta
e sobra para entender o duro traballo e a
adicación que ten que haber detrás. Para
organizar un, hai que loitar contra vento
e marea, canto máis levar cáseque dúas
décadas celebrándoo, primeiro coma
festival local e cos anos, nun torneo de
prestixio dentro da patinaxe artística. 

E
stamos a falar do Club Aluche Patinaje Artístico (CAPA), en-

tidade organizadora do Trofeo Latina do que informamos

nestas mesmas páxinas e, nesta ocasión, co seu seu actual

presidente, Julio González. 

-A nosa revista Terceiro Tempo leva tamén 20 anos de vida
ocupándose dos deportes menos favorecidos pola prensa
xeralista e ben saibemos o esforzó que conleva. Despois
din que vinte anos non é nada…, vaia se o é ¿non?
-Tanto que si. Require un esforzo enorme e máis aínda nestes tem-

pos de crise tan difíciles. Este ano chegamos a pensar que non po-

deríamos convocar o torneo, pero ao final accedemos á

financiación grazas ás cuotas dos socios e á pequena cuantía da

inscripción que cobramos aos participantes, xa que é realmente

difícil conseguir que alguen nos apoie. Si o fai a Federación Madri-

leña e a Junta de Distrito de Latina, do Ayuntamiento de Madrid,

que nos facilita as instalacións do polideportivo desinteresada-

mente, o que nos reduce bastante o custe.

-Cóntanos como comezou todo isto?
-Ao principio, como apuntamos hai xa vinte anos, era algo así coma

un festival de fin de curso no que interviñan o noso club, a Escola

Municipal de Patinaxe de Aluche, mailos colexios da zona. Pouco a

pouco as cousas fóronse animando e outros clubs adoitaron vir á

exhibición e así, hai 16 anos, a xunta directiva daquel tempo decidiu

convocar a todos os clubs de patinaxe que coñecían para facer un

trofeo de grupos show, co formato do trofeo actual. Temos che-

gado a isto. Un trofeo que en boa parte sirve para medir as posi-

bilidades dos clubs antes do Campionato de España.

-Como en cáseque todos os casos, as xunta directivas
están compostas por persoas de enorme sensibilidade e

adicación infinita?
-Supoñes ben. A xunta directiva esta formada polos pais das pati-

nadoras e aínda que teóricamente todos somos socios, hai unha

comisión de voluntarios elexida por quen se ocupa da xestión do

club. O que non quita que, como casi sempre nestes casos, acába

seocupando de todo o que máis tempo dispón.

-Sen filantropía estes clubs non poderían existir…
-Sería impensable afrontar un trofeo coma este sen contar co

grupo de pais voluntarios que co seu labor desde primeiras horas

da mañá e ata a madrugada seguiente se encargan de preparar as

instalacións, de acompañar aos participantes durante todo o trofeo

para atender as súas necesidades e facerlles o máis agradable po-

sible a súa participación.

-O cal se nota se temos en conta que, a pesares dos atran-
cos, esta edición tivo unha alta participación.
-É certo. Tivemos moita máis xente da que agardábamos, tendo en

conta a situación de crise que falamos intres antes. O cal tamén

provocou máis problemas dos habituais por mor do limitado das

nosas instalacións, pero creo que entre todos fixemos que todo

saíra ben. Ademais, e eso si é importante, creo que estamos a lo-

grar o que se pretendía ao principio, fomentar a patinaxe artística

cun Trofeo que comeza a seren recoñecido no mundo da patinaxe.

Presidente do Club Aluche Patinaje Artístico 

Julio González, presidente do Club
Aluche Patinaje Artístico.
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A
cidade tarraconense de Reus acolleu a presente edición

do Campionato de España de Grupos Show Grandes e

Pequenos, unha cidade que ten diante si o gran reto de

organizar o vindeiro ano o Campionato do Mundo da Patinaxe

Artística.

Foron seis os clubs galegos que viaxaron a Cataluña:

CARPA Grupo Viqueira coma campión autonómico en ambas as

dúas categorías. Ribex do Porriño, tamén con dous grupos, o sub-

campión galego en Grandes e o cuarto posto en Pequenos. Va-

lladares con outros dous grupos, o subcampión en Pequenos e

o terceiro posto en Grandes. O santiagués Campus Stellae,

bronce en Pequenos. Ánfora de Cangas, ao igual que o club po-

rriñés, puido participar por vacante tamén polo seu cuarto posto

no autonómico de Grandes. Non houbo sorpresas e xa na pri-

meira xornada deixouse patente que o nivel dos clubs cataláns

é superior. 

GRUPOS PEQUENOS: 
Unha primeira xornada na que os 21 mellores grupos autonó-

micos disputaron o Campionato desta categoría e na que o PA

Blanes con ‘Hazme reír’ revalidou o título cunha alta puntuación

dun 95,2. O campión estivo acompañado no podio polo CPA Ce-

loni e o Base Vilanova, prata e bronce, respectivamente, tamén

con notas superiores os 90 puntos. Estes tres equipos gañáronse

tamén a clasificación para o Campionato Europeo que se dispu-

tará na cidade italiana de Modena.

O galego mellor situado foi o Valladares. ‘A maxia con-

tinúa’ do grupo de Ana Santomé quedou en postos ‘top ten’, tras

cinco cataláns e un aragonés. ‘Alta traizón’ do CARPA tamén se

situou entre os dez mellores, rematou noveno. Fóra do ‘top ten’

pero deixando unha boa imaxe, ‘Sóplame’ das porriñesas do

Ribex, foron 11ª e as santiaguesas do Campus Stellae 17ª co seu

‘Desafío ao planeta’

GRUPOS GRANDES
Grande o CPA Olot recuperando o seu cetro perdido o pasado

ano a favor do Reus Deportiu, nunha pelexa tamén entre catalás

nesta categoría, na que volveron a copar podio e os postos ata

o 12ª deixando tan só colarse as coreografías galegas ‘Nunca

chove eternamente’ de CARPA e ‘Creación’ de Ribex, 8º e 9ª

respectivamente.

Ao podio subiron CPA Olot con ‘Nada es imposible’; o

grupo anfitrión Reus Deportiu a tan só 0,5 décimas dos gañado-

res; mailo CP Masnao. Voltando aos clubs galegos, CARPA e Ribex

en postos ‘top ten’ como quedou dito; mentres Ánfora de Can-

gas foron 13º con ‘Temor-amor’ e o Valladares 15º con ‘Tricoma-

nia’. 

Así a piques de rematar un primeiro trimestre da pati-

naxe artística na que os Grupos Show fan alarde dun protago-

nismo ao que porá fin a Copa de España en Vigo o 5 e 6 de abril

e que deixará paso ás individualidades de Libre, Figuras Obriga-

torias e Parellas de Danza que levan poñéndose a punto en di-

versas citas provinciais e autonómicas coma a Copa Federación

e o trofeo Xunta de Galicia.

Campionato de España de Grupos Show
CPA Olot en Grupos Grandes e Blanes en Pequenos, proclamáronse campións en Reus. Un campionato
dominado polos grupos cataláns e no que participaron catro equipos galegos en cada unha das dúas
categorías convocadas. Amosaron unha boa imaxe e con postos ‘top ten’ para CARPA, Valladares e Ribex.

O Ribex de O Porriño en primeiro plano,
e detrais o grupo de Olot
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Hans Herrmann, un dos pilotos oficiais de
Porsche AG máis coñecidos e que máis éxitos
logrou, celebrou o seu 85 aniversario o pasado 23
de febreiro de 2013. Nacido en Stuttgart en 1928,
este especialista en carreiras de resistencia foi
considerado un dos mellores e máis seguros
pilotos do súa era. A súa carreira profesional no

mundo da competición abarcou desde 1952 ata 1970, anos nos que
Hans Herrmann obtivo máis de 80 vitorias absolutas e de clase.

Hans Herrmann comezou a súa carreira deportiva a
principios de 1952, aos mandos dun Porsche 356
1500 privado co que correu probas de montaña, ra-

llies e carreiras de resistencia. Un ano despois Richard von
Frankenberg e el acabaron quintos da xeral no Rallie Lyon-
Charbonnieres. Acto seguido, o responsable de competición
de Porsche, Huschke von Hanstein, contratoulle para o equipo

oficial. Herrmann conduciu un 550 Spyder nas 24 Horas de
Le Mans de 1953 e, xunto con Helmut Glöckler, remataron
na primeira posición na categoría de 1.5 litros.

En 1953, á idade de 26 anos, Herrmann gañou o
Campionato Alemán de Sportscar e chamou a atención do
lendario xefe de competición de Mercedes-Benz, Alfred Neu-
bauer, quen lle contratou como piloto oficial. Hans Herrmann

Distintos momentos dunha vida plagada de éxitos. Compitiu cos mellores dunha época
gloriosa do automobilismo e deu a Porsche enorme cantidade de títulos e. como non podía
ser doutro xeito, hoxe é a prestixiosa marca alemá quen rinde homenaxe.

Hans Herrmann
UUnn   ddooss    mmááiiss    ggrraannddeess
ppii lloottooss    oofificciiaaiiss    ddee
PPoorrsscchhee   ccuummpprr iiuu   8855    aannooss
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Ademais de Porsche, Hans
Herrmann pilotou o
‘Mercedes W 196 Flecha de
Prata’ na categoría raíña do
automobilismo, facendo
equipo con grandes estrelas
como Juan Manuel Fangio 
e Karl Kling

Principais logros de Hans Herrmann con Porsche

1952: ADAC-Deutschlandfahrt 356 1er posto (clase)
1953: 24 Horas de Le Mans 550 Spyder 1er posto (clase)
1953: GP de Alemaña, Nürburgring 550 Spyder 1er posto (clase)
1954: Mille Miglia 550 Spyder 1er posto (clase)
1954: Carreira Panamericana 550 Spyder 1er posto (clase)
1956: 12 Horas de Sebring 550 A Spyder 1er posto (clase)
1956: GP de Alemaña, Nürburgring 550 Spyder 1er posto (clase)
1960: Targa Florio 718 RS 60 1er posto (xeral)
1960: 12 Horas de Sebring 718 RS 60 1er posto (xeral)
1966: GP de Zeltweg 906 Carreira 6 1er posto (xeral)
1967: 1.000 Km de Spa 910 2º posto (xeral)
1968: 24 Horas de Daytona 907 1er posto (xeral)
1968: 1.000 Km de Nürburgring 907 2º posto (xeral)
1968: 12 Horas de Sebring 907 1er posto (xeral)
1968: 1.000 Km de Parides 908 1er posto (xeral)
1969: 1.000 Km de Nürburgring 908 2º posto (xeral)
1969: 24 Horas de Le Mans 908 2º posto (xeral)
1969: 1.000 Km de Monza 908 2º posto (xeral)
1970: 1.000 Km de Nürburgring 917 2º posto (xeral)
1970: 24 Horas de Le Mans 917 1er posto (xeral).

pilotou o Mercedes W 196 Flecha de Prata na cate-
goría raíña do automovilismo, facendo equipo con
grandes estrelas como Juan Manuel Fangio e Karl
Kling. 

En paralelo a isto, en 1954 continuou pilo-
tando para Porsche nas categorías de pequena cilin-
drada. Co 550 Spyder obtivo destacados triunfos de
clase nas Mille Miglia e na Carreira Panamericana.
Cando Daimler-Benz retirouse da competición en
1955, Herrmann pasou a pilotar en Fórmula 1 para
Maserati e BRM, así como noutro tipo de probas
como piloto oficial de Borgward. 

En 1957 foi subcampeón europeo “Berg-
meister” de Montaña, antes de volver ao equipo ofi-
cial Porsche en 1959. Xunto a Joakim Bonnier,
Herrmann logrou a vitoria absoluta na Targa Florio
de 1960, ao volante dun Porsche 718 RS60 Spyder,
e gañou o Campionato de Fórmula 2 cun Porsche
718/2. Tamén se fixo co triunfo nas 12 Horas de Se-
bring, acompañado de Olivier Gendebien. En 1963
deixou Porsche KG e foise ao equipo de Carlo
Abarth.

En 1966 Herrmann regresou de novo ao
equipo oficial Porsche, non só para conducir nas prin-
cipais competicións de resistencia e nas probas do
Campionato de Europa de Montaña, senón tamén
como piloto probador en Weissach, onde realizou in-
numerables tests. 

Con Hans Herrmann, Jo Siffert, Vic Elford e
Rolf Stommelen, o equipo conquistou por primeira vez
o Campionato do Mundo de Sport Prototipos en
1969. 

Ao ano seguinte, na súa décimoprimeira par-
ticipación en Le Mans, chegou ao cumio da súa ca-
rreira coa vitoria absoluta, a primeira da marca de
Zuffenhausen, aos mandos dun Porsche 917 KH. Con
este triunfo considerou que era o momento adecuado
para retirarse da competición activa, logo de 42
anos nas pistas.

A partires de aí Hans Herrmann viviu coa
súa dona Magdalena preto de Stuttgart, traballando
con éxito na súa propia empresa, “Hans Herrmann
Autotechnick”. Como piloto de coches clásicos de
competición tamén tomou parte en numerosos eventos
de vehículos históricos da man do Museo Porsche.
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Daniel Pinto Cano, galego afincado en Madrid que adestra no Club de Esgrima Barajas, pro-

clamouse campión no Ranking Galego de Esgrima na modalidade de Florete ao vencer ao ti-

rador de 100tolos Manel Villadóniga por 15 tocados a 13. En terceiro lugar quedaron

clasificados os floretistas do Club Tres Armas de Ferrol, Emilio Rilo e Carlos Combarro.

Miguel Riopedre do Judo Club UDC obtivo o bronce na European

Cup de Coimbra (Portugal). Para elo, tivo que realizar catro duros

encontros: primero ante un holandés co que conseguiu unha gran

vantaxe (7-0). Logo enfrontouse a un portugués derrotándoo pola

máxima puntuación (Ippon=10-0). Na semifinal caeu cun brasileiro

que lle superou por unha sanción. Finalmente, na loita polo bronce

Miguel loitou contra o israelí ao que derrotou coa máxima puntua-

ción (ippon). Miguel adestra habitualmente nas instalacións da Uni-

versidade dá Coruña no Judo Club UDC (campus de Elviña).

Michelin, BH e BH-Sr Suntour-KMC asi-

nan un acordo para equipar ao conxunto

ciclista esta tempada no campionato

mundial. Unha mesma forma de entender

o deporte explican a firma do contrato

con un dos mellores equipos do mundo

en cross-country, que conta nas súas filas,

entre outros, con Julie Bresset (na foto

xunto Florian Lecorre), medalla de ouro

nos XXOO de Londres, Maxime Ma-

rrotte e Stéphane Tempier.  Michelin equi-

pará tanto ao conxunto ciclista para a

tempada 2013 como á gama BTT de BH

en primeira monta.

BREVES

ESGRIMA

JUDO

CICLISMO
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Breve catálogo de rutas

2012 - 2013
otono - invierno
EXCURSIONES

Lo bueno empieza ahora

Rutas y paseos de contenido
turístico cultural y algunas
otras deportivas, vigentes
durante esta baja temporada

Rutas organizadas por Senderos de Galicia C.B. – E-36910305 - Empresa de Actividades Turísticas Rexistrada na Xunta de Galicia: Po NR -293

Información: Daniel Soto Rodrigo
www.senderosdegalicia.com
VIGO – España

Tfno: 986.410.706 - 600.069.958
Móviles: 628.578.514 - 617.481.348
Correo-e: info@senderosdegalicia.com

Por el precio de un anuncio, su mensaje estará
presente en nuestras cinco revistas y en la web
www.tercer tiempo.net, durante todo 2013

20ºAniversario de Terceiro Tempo
CCaammppaaññaa  eessppeecciiaall  

EEssttee  eessppaacciioo
eessttáá  rreesseerrvvaaddoo
ppaarraa
pprroommoocciioonnaarr
ssuu  aaccttiivviiddaadd

Magacine que recoge variados
temas de interés general.

Catálogos, boletines o revistas
empresariales o federativas.

Publicación mensual decana
sobre el deporte gallego

El turismo alejado de tópicos,
anécdotas de viaje, datos, etc.

La industria del automóvil,
motos y vehículos de recreo.

Tempovisión Galicia - Tlfn. 986.410.706 // 628.578.514 // 600.069.958
correo-e: tempovision@mundo-r.com

Tiene a su disposición una edición monográfica para promocionar
su actividad, de enorme difusión y a un precio ‘low cost’.

Revistas y boletines para su empresa

CCOONNSSÚÚLLTTEENNOOSS  
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Xornadas médicas sobre traumatoloxía
aplicada ao fútbol na RFEF

O estrés incrementa o risco de lesións dos futbolistas

Os traumatólogos advirten da importancia da alimentación,
o descanso e o adestramento para previr lesións

Ademais do estrés deportivo (so-
brecarga), os problemas de an-
siedade e de estrés psicolóxico

na vida diaria son predictores significa-
tivos das lesións nos xogadores de fút-
bol profesional, segundo un estudo
sueco publicado en febreiro na revista
‘Journal of Sport Rehabilitation’. 

A orixe dese trastorno pode
estar dentro ou fóra do campo. “Na
súa vida diaria tamén poden su-
frir situacións de estrés que logo
lles afecte no xogo e xa que logo
nas lesións. Pode ser desde unha
acumulación de partidos e ades-
tramentos, o que implica viaxes
e concentracións, sobre todo no
fútbol profesional; ata situacións
cotiás que poidan afectar como a
calquera outra persoa, é dicir, o
paro, a crise, problemas familia-
res, etc.”, indica o doutor Fernández
Jaén.

As lesións que provoca o estrés
deportivo “son as que chamamos
de sobrecarga, que se producen
por descompensación entre a
carga que recibe o corpo e o que
este pode soportar. A lesión máis
benigna e coñecida é a agulleta
e a máis grave a que chamamos
fractura-estrés”, explica este ex-
perto. A sobrecarga provoca unha dor
logo dos adestramentos, sen existir unha
causa traumática, que se incrementará
coa actividade deportiva e o exercicio,
afectando ao rendemento do xogador.

“Nestes casos hai que saber pa-
rarlle a tempo porque pode des-
embocar nunha fractura ósea
completa”, advirte.

No transcurso dun partido os
xogadores de fútbol poden ter situacións
de estrés psicolóxico “debido a un
mal xogo do equipo, unha de-
rrota, unha cantada no caso dos
porteiros ou unha sucesión de
erros de gol no caso dos diantei-
ros”, apunta o doutor Juan Espino, pre-
sidente da Comisión Médica da RFEF e

organizador das xornadas. A ansie-
dade que estas situacións xeran pode
provocar “unha serie de trastornos con-
ductuales que desemboquen nunha
mala patada ou unha mala reacción
ante un choque contra o adversario”,
engade.

Recomendacións
Os expertos en medicina do deporte ad-
virten da importancia de “unha boa
alimentación, hidratación e des-
canso para evitar lesións”, sinala

O estrés e a ansiedade incrementan o risco de lesións no fútbol, tanto profesional como
afeccionado, segundo os expertos reunidos a principios de marzo na Real Federación
Española de Fútbol (RFEF) nas Xornadas Médicas sobre Traumatoloxía Aplicada ao
Fútbol. Nela participan o profesor Pedro Guillén, xefe do Servizo de Traumatoloxía da
Clínica CEMTRO; e os doutores Tomás Fernández Jaén e Isabel Guillén, membros dos
servizos de Medicina do Deporte e de Traumatoloxía, que recomendan unha boa
alimentación, descanso e preparación física para previr as lesións nos campos de fútbol. 

O tempo correcto para o descanso e a boa alimentación son factores
indispensables para o coidado da masa muscular
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o profesor Pedro Guillén. A preparación
física e o quecemento son fundamentais
á hora de preparar un partido de fútbol,
para iso “hai que adecuar os
adestramentos e as cargas físi-
cas á capacidade que teña o xo-
gador para soportalas”, indica.

Moitos futbolistas xogan dous
ou máis partidos por semana sen ter
tempo para o descanso. O profesor
Guillén advirte que é importante “re-
gularizar os tempos de adestra-
mento e de partidos cos tempos
de recuperación e sobre todo,
non forzar ao xogador e detec-
tar a tempo as posibles lesións
de estrés cando aparece a dor
logo dos adestramentos”. 

Lesións máis frecuentes
As lesións máis frecuentes en fútbol son
as do membro inferior, sobre todo logo
de cambios de botas ou de tacos, sinala
o profesor Guillén. “Os músculos
que máis adoitan resultar prexu-
dicados son os isquiotibiales. En
canto ás zonas articulares os
máis danados son o nocello e o
xeonllo, véndose moi afectado o
ligamento cruzado anterior.

Tamén son numerosas as do
terzo distal de tibia, coñecidas
como periostitis”, apunta. Segundo
o doutor, todas elas poden diminuírse
co control, a formación e a mellor pre-
paración nos adestramentos. 

Un estudo español recente publicado na
revista ‘The Journal of Sports Medicine
and Physical Fitness’ concluía que exis-
ten diferenzas no risco de lesións depen-
dendo do período de competición e que
xa que logo as estratexias de preven-
ción de lesións deben introducirse
desde a pretemporada. Entre as lesións
máis frecuentes que observaron ao ana-
lizar a un equipo de fútbol español du-
rante dúas tempadas, están “os
esguinces de ligamentos e es-
guinces musculares, que repre-
sentan o 50% de todas as lesións
e o 62% das ausencias nos parti-
dos”. 

Os resultados da investigación
tamén revelaron que a maior incidencia
de esguinces tivo lugar na pretempo-
rada e no inicio da competición. Ade-
mais, o risco de esguince muscular
alcanzou o seu punto máximo nas sema-
nas finais da tempada.
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NOVIDADES

O creador de cascos deportivos
de movilidade e estilo de vida
urbán inviste na expansión
europea a partir de 2013 

A marca orixinal de cascos
deportivos de estilo de vida que
lanzou unha tendenza global en
2006, anuncia os seus novos plans
para a marca Nutcase en Europa. A
empresa, que vende cascos e
accesorios cuns deseños gráficos
modernos dentro das categorías da
bicicleta, o skate, os deportes de
neve e os acuáticos, colabora agora
con distribuidores de deportes ao
aire libre de verán e inverno,
abarcando así todos os principais
mercados europeos.

Ocambio no modelo de distribución inclúe unha
nova representación de desenvolvemento comer-
cial con base en Düsseldorf, así como un centro de

distribución central en Holanda, puntos desde os que, a
partires de agora, Michael Morrow e Miriam Berman, pro-
pietarios de Nutcase, traballan directamente cos distribui-
dores individuais nos países.

“Os minoristas e clientes europeos son uns
entendidos. Recoñecen e apoian a originalidade,
autenticidade e innovación das brandas que elixen.
A marca Nutcase mantivo un idilio cos clientes eu-
ropeos durante máis de cinco anos, e foi só o prin-
cipio do noso romance con Europa”, afirma Michael
Morrow, o empresario de Portland, Oregón, que primeiro
concibiu o concepto da marca Nutcase en novembro de
2000. 

Este verán, Nutcase lanzará a súa próxima xera-
ción de cascos Street Sport (deporte urbano), a ‘Xene 3’.
O casco Xene 3 Street Sport presentará uns novos deseños

gráficos e funcións de produto combinados co mesmo es-
tilo urbano clásico que tanto clientes como comerciantes
de todo o mundo adoran. 

Do mesmo xeito que todos os cascos urbanos Nut-
case dispoñibles actualmente, o Xene 3 contará coa pe-
chadura do queixelo magnético distintivo de Nutcase
fabricado por Fidlock GmbH, un compoñente que demos-
trou ser un claro favorito entre os seguidores da marca
en todo o mundo.

“A tecnoloxía innovadora e única de Fidlock
encaixa de forma natural co deseño superior da
gama de produtos Nutcase e a súa posición domi-
nante dentro do mercado dos cascos”, declara Chris-
tian Schoene, directora xeral de Fidlock GmbH. 

Outras novidades 2013-14 é unha liña de produ-
tos de roupa e accesorios máis exhaustiva que impulsará
a expansión de Nutcase como marca de estilo de vida di-
rixida ao consumidor, multidimensional e para todas as
estacións do ano.

Nutcase ‘tolo’ polo
mercado europeo

“Miriam máis eu creamos Nutcase coa intención de
construír unha gran empresa que inspire tanto aos nosos
empregados, distribuidores, vendedores e comerciantes

como á nosa lexión de seguidores en todo o planeta”,
afirma Michael Morrow.

(http://www.nutcasehelmets.com)
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CCOONNSSÚÚLLTTEENNOOSS  SSIINN  CCOOMMPPRROOMMIISSOO

EAT registrada en la Xunta de Galicia
con el nº NR-PO 293 info@senderosdegalicia.com

Tlfns: 986.410.706 – 617.481.348
RESERVAS:

Disponemos de un
amplio catálogo de
rutas y paseos en
plena naturaleza 
y de los vehículos
todo terreno

Planes especiales para empresas (Incentivos)

PROGRAMACIONES PUNTUALES ‘a la carta’

Actividades complementarias: rafting, paint-
ball, canoas, rutas fluviales, etc.

PRECIOS ESPECIALES PARA AGENCIAS,
CLUBES U OTROS COLECTIVOS

4 4x
RUTAS

PPAARRAA  DDIISSFFRRUUTTAARR  DDEELL  PPAAIISSAAJJEE  

GGAALLLLEEGGOO  DDEESSDDEE  OOTTRRAA  PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA


