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Nuevo catálogo de excursiones low cost
Vigente hasta abril de 2014

Senderos de galicia

Ver rutas en www.tercertiempo.net y www.senderosdegalicia.com
INFORMACIÓN Y RESERVAS: Tlfns. 986.410.706 - 600.069.958

correo e: info@senderosdegalicia.com
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XOGOS PARALÍMPICOS  SOCHI 2014
Santana e Galindo foron os abandeirados
españois na cerimonia de inauguración

Adelegación española está composta por nove deportistas que competirán

nas modalidades de esquí alpino e snowboard. A cidade de Sochi deu a ben-

vida a 1.350 participantes das 45 delegacións que participarán nos Xogos, nun

estadio ateigado por 40.000 persoas.

O tradicional desfile dos equipos, a chegada da flama mailo izado da ban-

deira paralímpica foron os momentos destacados da programación presidida por

Vladimir Putin e o presidente do Comité Paralímpico Internacional, Phil Craven,

nun momento de máxima tensión polos sucesos de Ucrania.

No vindeiro número de Terceiro Tempo daremos ampla información de

canto suceda cos nosos paratletas nestes Xogos de Sochi.
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No auditorio Ramos Carrión de Zamora celebrouse a XXXI Gala nacio-
nal do piragüismo. Saúl Craviotto, Teresa Portela e a Javier Reja
como mellores padexeiros do ano 2013.

Este ano o premio ao mellor padexeiro masculino recaeu sobre Saúl
Craviotto, que conseguiu colgarse a medalla de bronce de K1 200 metros
no mundial celebrado en Duisburgo.

No que respecta ao premio ao mellor padexeiro feminino, o galar-
dón foi para Teresa Portela, prata no Europeo, que non puido estar presente
na gala debido ao avanzado do seu embarazo.

O premio ao mellor piragüista de paracanoe recaeu sobre Javier
Reja e como promesa masculina sub-23 foi galardoado Sete Benavides.

Las distinciones para palistas a título individual se cerraron con los
mejores piragüistas junior, Sara Ouzande y Albert Martí. Pero hubo mucho
más. Se reconocieron los éxitos de los equipos triunfadores en las ligas de
la temporada pasada.

XXXI GALA NACIONAL DE
PIRAGÜISMO EN ZAMORA
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Os beneficios do Kung-Fu
O

Kung-Fu é máis que unha disciplina de-

portiva, moito máis que deporte. Trátase

dunha práctica artístico-deportiva que

leva consigo múltiples vantaxes para o desenvol-

vemento e a saúde do ser humano. Víctor Calvo,

colaborador Beta-Tester da rede social de depor-

tistas Amatteur e instrutor de Kung-Fu Wu-Tao,

http://www.kungfutoledo.es.tl, detalla os principais

beneficios do Kung-Fu.

O Kung-Fu sempre se asociou a unha ac-

tividade perfecta para os máis pequenos e a ne-

cesidade de contar con coñecementos efectivos

de autodefensa. É iso e moito máis. Tal e como

sostén Víctor Calvo “o Kung-Fu contribúe ao
desenvolvemento e benestar social, á vez
que achega toda unha serie de beneficios
na saúde xeral”.

Os beneficios desta práctica deportiva

abranguen diferentes niveis do ser humano, entre

os que se encontran: nivel óseo, nivel cardiovascular,

nivel muscular, nivel de sistema nervioso, nivel visce-

ral e nivel respiratorio.

Ademais, encóntrase o feito de que se trata

dunha práctica na que se adestran métodos de au-

todefensa, o que proporcionará ao alumno unha

“preparación física e psicolóxica que lle fará
sentirse seguro e sempre no contexto da hu-
mildade e evitando sempre a situación o con-
flito”.

Por outro lado, outra das máximas do

Kung-Fu é o respecto mutuo entre compañeiros e o

desenvolvemento dun vínculo entre eles fomentando

o seu entusiasmo pola práctica. Neste sentido Calvo

engade “Na práctica do Kung-Fu, hai que lo-
grar que o practicante se divirta mentres
adestra e por suposto, mostralo a Arte Mar-
cial en toda a súa esencia e amplitude. Hai
que utilizar máis a intelixencia e menos a ru-
deza”. No ensino de Kung-Fu preténdese dar a co-

ñecer esta arte marcial de forma pacífica e ensinando

aos seus practicantes a beleza desta arte milenaria.

Nos primeiros
anos da década
dos 70’, David

Carradine
popularizó

mundialmente
esta disciplina

marcial coa serie
de televisión

‘Kung Fu’.

Artes marciais

Trátase dunha actividade que se adoita enfocar como tarefa

extraescolar para os nenos. No entanto, esta disciplina leva consigo

unha serie de efectos moi beneficiosos no desenvolvemento e na

saúde do ser humano. Dende a rede social de deportistas Amatteur

destácanse cales son os seus principais vantaxes
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Emocionante experiencia de centos de participantes

A OUTRA CARA DO SAHARA MARATHON

O
seu único rival durante a carreira

foi o polaco Dariusz Laksa, un

novo profesor que iniciaba o seu

Grand Slam particular correndo un mara-

tón en cada continente para axudar a ou-

tras tantas escolas do seu país; a metade

de carreira viu demasiado preto o austrí-

aco e o seu intento por superalo rematou

por baleiralo antes de tempo e por pouco

non foi cazado polo carismático ultrama-

ratoniano transalpino Marco Olmo, que

completou o podio.

A esas alturas de carreira, o letón

Hermnais Juzefovics e o americano Zoha

Mohamed non cruzaran aínda o campa-

mento de Auserd que marcaba a metade

do percorrido. Pouco lles importaba. O

primeiro estaba máis centrado en colabo-

rar na creación dun estudo de música nos

campamentos e Zoha. Na súa terceira par-

ticipación, só buscaba gozar da soidade do

deserto, do cariño da súa familia saharauí

e achegar o diñeiro dos seus amigos ne-

oiorquinos para ofrecer almorzos diarios

aos nenos dunha gardaría de Smara.

Así é o Sahara Marathon, unha

experiencia máis que unha carreira. A vi-

venza duns centos de corredores que cada

ano acoden aos campamentos saharauís

para mostrar a súa solidariedade cos refu-

Correr polo deserto é moi esixente.Máis ca carreira é unha proba solidaria.

Carreira solidaria

O mozo austríaco Rainer
Predl superaba unha espesa
duna sen apenas afundir as
súas zancadas na area e rindo
a gargalladas berraba “isto é
o máis parecido a correr
sobre neve, o que fago cada
día no meu país”. 
Estaba a punto de rematar un
maratón no medio do deserto
e no seu rostro non había
mostras de cansazo, só as
marcas dun sol abrasador; el
foi o primeiro en cruzar a
meta, despois de percorrer en
solitario os 42 quilómetros
que separan o campamento
de El Aaiun do de Smara.
Rainer é un especialista en
longa distancia e de feito
representa ao seu país nas
principais probas de
ultramarathon.
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Á esquerda o polaco Dariusz Laksa; un pouco máis
aquí, o vasco Juanito  Oiarzábal que correu uns

quilómetros polo duro deserto, como amosa a foto
superior. Abaixo: nenos saharauis saudano ao paso da
carreira. Para eles unha festa que lles coloca no mapa.

xiados e para vivir unha emocionante se-

mana. Viven nas jaimas, integrados nunha fa-

milia saharauí, durmindo no chan xunto a

eles, comendo guisos de cus cus e sabore-

ando as pausadas cerimonias do té. Os lo-

cais agasallan os convidados, regálanlle

traxes típicos e bixutería e envórcanse na

semana de festa que implica a chegada do

maratón.

Durante todos eses días apenas

hai tempo para o descanso. Os corredores,

ademais de participar na carreira e en

todos os actos relacionados con esta (ins-

cricións, cea de pasta, entrega de pre-

mios...), visitan o museo da guerra ou o

taller escola das mulleres saharauís ou aco-

den a escolas e hospitais a prestar axuda na

medida das súas posibilidades.

Tampouco o pasan mal na intensa

e reconfortante carreira de nenos saha-

rauís, vendo miles de rapaces correr des-

calzos polo pedregoso deserto ou no

desfile da Festa Nacional no que participan

colexios de todos os campamentos e nesta

ocasión, tamén a delegación do maratón

coas bandeiras dos 26 países representados

e co slogan que foi utilizado este ano en

todos os actos ‘Correndo polos dereitos
humanos no Sahara Occidental’.

A organización da proba vai a

cargo de voluntarios que viaxan dende Es-

paña e Italia, pagándose os seus billetes e

facendo todo o posible, xunto aos volunta-

rios saharauís, para que todo se desenvolva

con normalidade nun lugar cunhas instala-

cións e infraestruturas que deixan moito

que desexar. Non hai auga corrente nin

electricidade nas casas e os viaxeiros ape-

nas poden ducharse un día, o do maratón,

ao rematar a carreira. 

Non obstante iso non é freo para

que cada ano se enche o avión chárter que

viaxa dende Madrid e para que se sumen

xornalistas de todo o mundo para contar

as singularidades da carreira e a realidade

do pobo saharauí. 

Tampouco foi impedimento para

que o alpinista Juanito Oiarzábal se sumase

á expedición e correse algúns quilómetros

en apoio aos refuxiados e a súa causa. Ade-

mais, o ‘home ochomil’ aproveitou para

ofrecer unha conferencia cos momentos

máis espectaculares da súa carreira e delei-

tar aos presentes cociñando un delicioso

bacallau ao pil pil no medio do deserto. 

Todos eles foron protagonistas do

Sahara Marathon 2014, eles e Chiara Mar-

catto, a vencedora en categoría feminina, e

Silvia Grivé, para quen o segundo posto foi

o premio ao seu labor en Granollers, coor-

dinando un grupo de vinte corredores que

cada ano se apuntan á carreira, e Mayte, que

sen participar percorre os poboados debu-

xando o que ve para despois vendelo e

sacar un dineiriño para a escola de cegos

de alí, e Andrei, que correu no último ano a

distancia que separa Tindouf de Bucharest

para conseguir fondos para un hospital, e

Guillermo, que consegue que a empresa na

que traballa doe quilos e quilos de material

deportivo para os mozos saharauís, e

Ahmed, que animado polos plans de ades-

tramento para corredores locais promovi-

dos por este proxecto, foi mellorando as

súas marcas e por fin puido rematar o ma-

ratón e facelo entre os vinte primeiros.

Iso é o Sahara Marathon, a única

carreira do mundo na que os verdadeiros

protagonistas non son os que están no

podio; a única carreira na que o único

tempo que importa é o que transcorre sen

que os saharauís poidan regresar ao seu

país.
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T
rinta minutos de sesión os luns ás 19:30, o martes

carreira de 40 minutos… Del mesmo modo que

se planifica o adestramento semanal, o runner

debe prestar unha especial atención á alimentación. É

primordial, tanto por saúde coma por aumentar o ren-

demento físico. Que debemos comer antes de adestrar?

Como recuperarnos? Àlex Pérez, colaborador de Nú-

trim na área de nutrición deportiva, destaca as pautas da

correcta alimentación do runner.

Antes de correr: carbohidratos de absorción lenta
En primeiro lugar, tal e como destaca Àlex Pérez é cru-

cial, antes de saír a correr, ter inxerido algún tipo de ali-

mento. Este ten que ser doado de dixerir, sobre todo

rico en carbohidratos de absorción lenta (pasta, arroz,

pan, patata...). A inxestión debe facerse de 1 a 2 horas

antes da actividade. Do mesmo modo, é clave iniciar a

actividade física partindo dun nivel óptimo nivel de hi-

dratación. Isto é crucial para o rendemento físico.

Para despois: hidratación e carbohidratos 
de absorción rápida e lenta
Cando remate o exercicio, Pérez advirte que o principal

é “substituír o líquido que perdeu o noso orga-

Àlex Pérez Caballero é Diplomado en Dietética e
Nutrición, Membro da AEDN e PostGrao en
Nutrición Deportiva pola Universidade de
Barcelona. É autor do blog El Piscolabis,
Promotor 2.0 de saúde, a través do deporte e a
alimentación. Ademais é coordinador do Servizo
de Dietética e Nutrición en diferentes centros de
saúde e deporte e practica de xeito habitual
deportes de montaña (escalada, esquí de
montaña, Ultratrail,…). 

A dieta
mediterránea
axuda a
previr as
lesións aos
‘runners’

Running e alimentación

Os corredores teñen que ter moi en conta o tipo de alimentación

que levan, non só para aumentar o rendemento físico senón tamén

para previr lesións. Àlex Pérez, colaborador de Nútrim na área de

nutrición deportiva destaca as vantaxes da dieta mediterránea e

facilita as pautas para a correcta alimentación do ‘runner’.
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nismo a través da transpiración e a
sudación”.

Neste sentido Àlex Pérez comenta

“a mellor bebida rehidratadora é a
bebida gluco-isotónica, que favorece a
absorción de auga á vez que nos enche
os depósitos de glicóxeno que utiliza-
mos durante a carreira”. 

Existe unha crenza xeral de que a

cervexa (sempre sen alcol) é adecuada para

a rehidratación, pero neste tema Pérez ad-

virte “en todo caso, unha cervexa con
limoada pode ser máis axeitada para
tal fin. O problema da cervexa é que
non contén sodio, que debemos repo-
ñer ao telo perdido abundantemente
a través da sudación”.

Tras a hidratación, o corredor terá

que repoñer enerxía e inxerir sobre todo

alimentos ricos en carbohidratos de absor-

ción rápida e lenta, “que nos axudarán a
recuperar o glicóxeno que perdemos
no transcurso do exercicio”.

Suplementos alimenticios: si ou non?

En canto ao uso de suplementos alimenti-

cios para a práctica de deporte, sempre se

administrarán nunha práctica máis esixente

e sempre baixo o asesoramento dun profe-

sional da dietética deportiva, que valorará a

conveniencia do seu uso e aconsellará como

e cando facelo. “O uso inadecuado dos
suplementos dietéticos non só pode
ser ineficaz, senón daniño para a
saúde”.

A alimentación na prevención das lesións

Por último, para a prevención das lesións o

experto recomenda que é primordial ter

unhas pautas de alimentación, “o patrón
da dieta mediterránea é perfecta-
mente aplicable para un deportista
afeccionado e pode previr lesións.
Froita e verdura, farinaceos, pouca
carne e peixe, ovos, lácteos semi ou
desnatados, aceite de oliva e froitos
secos, sería o esencial”; remata diciendo

o especialista en dietética e nutrición.
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O raid de ida e volta ao
encoro das Eiras en Btt,
organizado por Social
Ciclismo Fan Manager,
resultou unha xornada
especial para o ciclismo
de Vigo. 

UN SI ROTUNDO

C
elebrouse o domingo 9 do

pasado mes de febrero,

baixo unhas duras condi-

cións climatolóxicas. O evento pre-

sentou tres opción de percorrido:

medio fondo, fondo e gran fondo, e

cada unha delas foi igualmente im-

portante porque en sí, as tres signifi-

can límite. Supuxo ir un pouco máis

aló do propio límite. 

Os ciclistas tiveron ocasión

de introducirse gradualemente da ci-

dade no rural dunha Galicia máxica

e misteriosa.

Rápidamente enchouse a

lista de inscrición e moita xente tivo

que quedar fóra da cita que, por pro-

blemas de seguridade, tiña que cum-

prir cun cupo de participantes.

Os que si tiveron a sorte de

estar, reuníronse nunha espectacular

A Bikedada obtivo unha sensacional resposta

No faltaron os ‘ilustres’: Álvaro Pino, Óscar Pereiro, Ezequiel Mosquera, Delio
Fernández, entre outros... (á eaquerda).

Os participantes tamén deron boa conta dun touciño á plancha, xentileza da firma
galega Embutidos Lalinense e dun cociñeiro de postín: Benigno Campos.

Na foto da dereita pode comprobarse que tampouco faltou frío nin lama; dificultades
que se superaron con esforzo, moito esforzo maila satisfacción de rematar o reto. 

Gran Bikedada 

concentración de bicicletas na emblemática rúa do Príncipe, de Vigo; para coller

rumbo hacia a Senda da Traída da Auga en dirección al Encoro das Eiras, en Fornelos

de Montes, a través de Redondela y Pazos de Borbén. 

CALDO GALEGO EN EIRAS E META

Como era previsible que o mal tempo tamén acudira á cita, os organizadores tiveron

a previsión de dispor o necesario para que os ciclistas adoitaran reponerse do es-

forzo da longa tirada, e tanto en ruta como na meta os participantes contaron con

diferentes productos alimenticios, sobresaíndo o caldo gallego que el Concello de

Fornelos de Montes preparou no propio embalse das Eiras, cuxa preparación foi su-

pervisara polo chapeleiro chef Benigno Campos.
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O PA Blanes con ‘As time goes by’
proclamouse campión de grupos
pequenos por cuarto ano consecutivo

Campionato de España de grupos de Show

Compostela sobre rodas
Pola capital galega
pasaron os ‘súper stars’
cataláns e os Primeira
Divisións, un deles
galego, o grupo grande
do CARPA 

Fotos: Manuel Freitas

L
ogo de trece anos de competición oficial para estas

dúas categorías segue existindo unha brecha entre os

clubs punteiros cataláns e o resto das comunidades. A

Federación Catalana está un chanzo por riba e podese dicir

que a Galega, ao menos en grupos grandes, é a seguinte no

colofón. En grupos pequenos tras os cataláns as diferenzas

entre comunidades reducíronse e hai moita igualdade.

Deixando de lado técnicas e niveis, esta reunión na-

cional anual permitiu disfrutar de espectaculares coreografías

durante as dúas xornadas de arte sobre patíns no Multiusos

Fonte do Sar de Santiago. 

Campionato Grupos Pequenos

O PA Blanes con ‘As time goes by’ proclamouse campión

por cuarto ano consecutivo. 

Foron 21 os grupos que competiron nesta categoría, entre

A 13ª edición do campionato nacional de

Grupos Pequenos e Grande truxo de novo

o espectáculo do Show a Galicia, nesta

ocasión a capital galega para celebrar o

cumpleanos dun dos clubs galegos

pioneiros en apostar por esta

modalidade da patinaxe artística.

Grupos galegos no Nacional: Sobre estas liñas, O Carpa en acción,
enriba Valladares, abaixo: o equipo do Campus Stellae
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Broche de ouro 
aos festexos do 
30º Aniversario 
do CD Fontiñas,
organizador do

torneo 

eles os galegos Valladares, Fontiñas,

CARPA, Ribex e Campus Stellae. Non

houbo lugar sorpresas e foron os cataláns

os que coparon podio e postos ‘top ten’,

colándose tan só un aragonés e un galego,

o Stadium Casablanca de Zaragoza e o Va-

lladares de Vigo. O PA Blanes estivo es-

coltado no podio polo CPA Sant Celoni

mailo CP L’Aldea, logo na clasificación Ju-

neda, Fundacio Vilanova, o aragonés Casa-

blanca, Tona, Bescanó, El Perelló e non é

ata o décimo posto cando atopamos ao

primeiro galego, o Valladares. 

Tras o grupo vigués empezan a

aparecer os outros grupos galegos, o an-

fitrión Fontiñas, undécimo; o asturiano

Virgen de la Luz  da paso ao outro grupo

santiagués o Campus Stellae, logo veñen

CARPA G. Viqueira e Ribex, 13º,14º e 15º,

respectivamente. Despois están o madri-

leño Aluche PA, Montemar valenciano,

Huesca, o castelán manchego Villarro-

bledo, Giralda de Andalucía e o castelán

leonés Cidade de Burgos. 

Equipo de Show ‘El Masnou’ Representación do potente equipo de Olot.

Reus Deportiu sobre estas liñas. Á dereita Skate Felling e as rapazas do Aluche.

Á esquerda, podio dos grupos pequenos.

>>>



TERCEIRO TEMPO – Nº 317 - Marzo  201414

O CPA Olot segue a ser o mellor de España e posiblemente
confirmarase en Holanda coma o máis grande de Europa
e a polo cetro mundial máis tarde en Reus

>>>

Dezasete grupos grandes medíronse

na xornada do domingo en Fonte do

Sar, entre eles CARPA, Ribex, Valla-

dares, Ánfora, Porriño e Ribeira, os

seis clubs galegos que presentaron

grupos nesta categoría nesta edición.

Hai que reconoñecer que

son ‘super stars’ e CPA Olot, Reus

Deportiu e El Masnou teñen os seus

sitios moi definidos no podio hoxe

por hoxe. A medalla de chocolate foi

para o Girona e o seguinte no ‘ten

five’ o CARPA Grupo Viqueira, un

gran posto para o club vigués que

xunto con que no hai que ir moi

lonxe  para atopar a outros dous

grupos galegos no ‘top ten’ fan da

nosa comunidade a segunda nesta

categoría, porque tras Cambrils e

Malgratent o Ánfora ocupa a 8ª

praza da tabla e logo do Sarriá, na

10ª quedou o Ribex de Tui. 

Boas actuacións tamén de

Valladares 11º e Patín Porriño, 12º.

Despois veñen o Skate feelings de

Aragón, outro catalán Mataropa e

15º o sexto club galego, o Ribeira,

Pecharon a clasificación o Castellar

del Vallés e o balear Alpha.

O CARPA Grupo
Viqueira segue
entre os primeiros
con ‘Alta traición
¿ata cando?’

CP Ánfora, de Cangas. Grupo Pequeno  do Carpa Escenografía do CP Valladares.

Ribeira, outro representante galego.

Actuación do equipo do CP Porriño, no Nacional de Santiago de Compostela.

Catalás da Fundació Vilanova
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Excursiones, rutas culturales, rutas etnográficas, senderismo, paseos en 4x4

www.senderosdegalicia.com  // Vigo, España
Informes y reservas: info@senderosdegalicia.com / Tlf. +34 986.410.706 / +34 600.069.958

Y seguro que querrás volver...

PAISAJES
COSTUMBRES
GASTRONOMÍA
NATURALEZA
HISTORIA

Galicia ofrece a
sus visitantes un
sinfín de
posibilidades y
nosotros
ponemos
buena parte de
ellas a tu
disposición. 

2014
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LEMBRANDO O RECINTE AUTONÓMICO

IIMMAAXXEESS  MMEEMMOORRAABBLLEESS

Hai que subliñar o ‘10’ gañado
polo CD Fontiñas na
organización dos campionatos,
tanto anteriormente co
Campionato Autonómico,
celebrado no pasado mes, así
como o seu gran reto de recibir
á elite nacional en Compostela
cos títulos de España en xogo.
Sacando adiante ámbolos dous
compromisos con solvencia.

Ao bo sabor de boca que
deixaron estes torneos na
capital de Galicia, deixan paso
agora á celebración na cidade
olívica, do Trofeo de Vigo mailos
Campionatos de Cuartetos e
Xuvenís de Show, programados
para o vindeiros días 21 e 22. 
Asimesmo, moitos destes
grupos veránse de novo en
acción o 12 de abril, tamén en
Vigo, en ocasión da Copa de
Galicia. 

A Guía. Campus Stellae. Coruxo. Bolboreta.

As rapazas do valladares nun momento da súa escenografía.

Artista do Carpa. Artista do Ribeira. Artistas do Alquimia.

Á dereita: grupo de patinadoras do

Ánfora. Máis alá, enriba Vagalume,

abaixo, o Ribex.

Fotos: José Fernández

Agora, tempo
para Copas
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O
Trofeo Internacional Latina co paso do tempo -gra-

zas ao bo facer dos seus organizadores, o Club Alu-

che PA e contando co apoio das Federacións

Madrileña e Española de Patinaxe así como do Concello de

Madrid- xa entrou a formar parte do calendario internacio-

nal da modalidade de Show.  

Nesta 18ª edición, a familia do CAPA (como é coñocido o

club madrileño) anotouse un novo tanto batindo o seu re-

cord de participación ao respostar a súa convocatoria 23

clubs que se presentaron en Aluche con 41 grupos, entre

eles os galegos Ribex de Tui, Patín Porriño, Bolboreta de Re-

dondela, Rosaleira de Mos e Apóstol Santiago de Vigo. Coma

ven sendo habitual nos últimos anos, os representantes ga-

legos voltaron a deixar unha boa pegada no trofeo ocupando

catro chanzos dos podios.

Foron catro as categorías convocadas: Cuartetos,

Grupos Grandes, Pequenos e Promocionais. Os Grupos Pro-

mocionais é unha categoría ‘non oficial’ na que entran equi-

pos dun máximo de 20 e mínimo de 6 patinadores, coa única

condición de non ter competido antes a nivel nacional e in-

ternacional, o que convirte nunha categoría moi atractiva

para todo club que queira que o seu grupo perda o medo

escénico e colla experiencia cara o futuro. 

Nesta edición foron 19 os grupos Promocionais

Sobre estas liñas, podio da categoría de
Cuartetos.
A esquerda: os grupos Grandes.

Podio das categorías Promocional.

Trofeo Internacional Latina
de Grupos Show 

Contribución do Club Aluche PA á
promoción da modalidade e convirte
esta cita madrileña en puro espectáculo,
intercambio cultural e convivencia

subindo ao podio coma cam-

pión o CP Giralda, de Sevilla, o

Geieg PA, de Girona mailo ga-

lego Patín Porriño. Ademais do

bronce do club porriñés, Ribex

e Rosaleira situaronse en postos

‘top ten’, 7º e 8º respectiva-

mente; mentres que o Apóstolo

Santiago foi 18º.

En Cuartetos compitieron sete

clubs quedando o podio constituido por:

PA Massanet, de Girona; CPV Olena, de Va-

lladolid e C Doctor Patín, de Madrid.

En Grupos Pequenos estiveron

oito clubs, entre eles Ribex e Bolboreta.

Precisamente o grupo tudense de Carolina

Figueoa proclamouse campión con ‘Atrá-

pao’. O segundo e terceiro chanzo do

podio foron ocupados por grupos madri-

leños: o anfitrión con ‘Chamán’ e o CP

Roulement con ‘De cartón pedra’. Pola súa

banda o grupo galego de Redondela foi 7º.

En Grupos Grandes foi a catego-

ría con menos participantes, só tres polo

que con posto asegurado, agás a orde de

clasificación. Logo do paso pola pista a me-

llor nota foi para ‘Amanecer’ do Patín Po-

rriño de Mary Carmen Artos. Tras él o club

Doctor Patín e no terceiro chanzo para o

outro galego, o Bolboreta.

Máis ca
un torneo

Podio de grupos Pequeños
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Tras as bambolinas dos campionatos, 
galas ou torneos sempre están eles e elas

Erea, Alba, Carla, Ana, Candela, Alejan-

dra, Paula, Borja, Antía, Alicia, Clara,

Laura, Noela, Andrea, Lucía, Angela, Ma-

nuela, Uxia e Nicole son o futuro do

CD Fontiñas. 

Todas elas axudaron para que os cam-

pionatos galego e nacional de Show

foran todo un éxito para o club.

Pais e nais e achegados do Club Deportivo Fontiñas xa máis relaxados logo do seu bo facer

no Autonómico de show, un ensaio xeral para logo culminar cun novo éxito o nacional.

A presenza dos voluntarios é imprescindible tanto en Galicia como no resto das comunidades.
Como ilustran as foto de enriba, do C. Aluche, no que estes atenderon aos 473 participantes do
Torneo Latina, que compartiron mantel e mesa no Trofeo Latina.

Patinaxe Artística

Cando a un club ou aso-
ciación danlle o en-

cargo de organizar algún
acto sempre é unha honra e
para levar a cabo esta ta-
refa mobilízanse todos os
efectivos persoais con que
se contan: directiva, país e
nais, amigos e todo aquel
que non compita ou parti-
cipe no acto, xa que no seu
caso o que teñen que facer
é concentrarse na súa ac-
tuación.

Non son os prota-
gonistas dos espectáculos,
son os ‘voluntarios’. Todo
club grande ou pequeno
non funcionaría sin eles.

Son imaxes que nos
deixaron o Trofeo Interna-
cional Latina de Show mai-
los Campionatos Galego e
España de Grupos Show
mais non por iso deixamos
de apreciar o traballo do
Patín Vagalume no autonó-
mico de segunda categoría,
nin As Campelas, Covelo e
Ribeira nos provinciais de
Niveis. 
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IV Gala Internacional de Patinaje
Artístico a prol das enfermidades raras

O domingo 16 de febreiro o
Palacio de Deportes de
Riazor encheuse na
celebración da IV Gala
Internacional de Patinaxe
Artístico a prol das persoas
que padecen distintas
enfermidades raras.

Tamén é solidaria
Ao acto acudiron Santiago de la Riva,

vicepresidente de FEDER e Zaira
Rodríguez Pérez, deputada de Benestar

Social da Deputación da Coruña.
A inauguración correu a cargo de
Francisca Luengo, presidenta de

FEGEREC; Enrique GarcíaRaposo,
presidente da FGP; Miguel Lorenzo,

concejal de Servicios Sociales da
Coruña e Pilar Farjas, secretaria xeral

do Ministerio de Sanidade.

Patinadoras durante a exhibición.Persoas afectadas na inauguración da Gala.

Máis de 500 patinadores de clubs galegos, Aida Vieites Pier mai-
los catro veces campións do Mundo, Sara Venerucci e Danilo

Decembrini (sobre estas líñas), fixeron posible esta Gala Solidaria
organizada por FEGEREC.
Os fondos recadados serán destinados íntegramente a ofrecer infor-
mación e asistencia sociosanitaria aos afectados por enfermidades
pouco frecuentes en Galicia.

Pili Pardo 
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Galicia logrou dez medallas (2 ouros, 3 pratas e 5
bronces) no Campionato de España sénior de combate
que se disputou o primeiro sábado de marzo no Pavillón
Multiusos de Cáceres. 

AFederación Galega de
Taekwondo presen-
taba un equipo moi

renovado, pero os debutan-
tes responderon a un altí-
simo nivel e houbo medallas
tanto dos veteranos coma
dos máis novos. Os ouros
foron para Juan Fernández e
Lúa Piñeiro, mentres que as

pratas foron para Xián Silva,
Borja Ríos e Sabela López.

Ademais, Galicia lo-
grou cinco bronces para Mi-
guel Cobas, Katia Calvar,
Lara Ouviña, Francisco
Padín e Fernando Rascado.

Houbo unha final
galega protagonizada por
Juan Fernández e Borja Ríos

en -58 quilogramos. O outro
oro galego foi para Lúa Pi-
ñeiro (-67), que defendía o tí-
tulo acadado no 2013. 

Con estes resulta-
dos, Galicia logrou o podio
por equipos en todas as ca-
tegorías: Foi bronce femi-
nino, e prata na categoría
masculina e na xeral.

Representantes galegos que lograron
a medalla de bronce por equipos na

categoría feminina, e foi prata na
masculina e na xeral.

10 Medallas 
A selección galega logrou dous ouros,
tres pratas e cinco bronces no
Campionato de España Senior

TAEKWONDO

Na clasificación por

equipos, Galicia foi

bronce na categoría

feminina, e prata

na masculina 

e na xeral
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A Consellería de Medio, Territorio e Infraestruturas publica anualmente
unha Orde de axudas para paliar, exclusivamente, os danos producidos
polo lobo sobre as reses de gando. No entanto, tamén se están a producir
danos sobre outros animais domésticos naquelas zonas de Galicia onde
existen poboacións de lobo, polo que é preciso buscar fórmulas para
indemnizar os seus donos.

N
os últimos meses sucedéronse

ataques sobre cans de compañía,

que se suman aos que xa se viñan

producindo sobre os cans que coidan o

gando. Estes ataques prodúcense, ou ben

nas proximidades das aldeas, ou cando os

senderistas pasean polo monte coas súas

mascotas e estas afástanse da súa vista uns

instantes. Na maioría das ocasións os cans

desaparecen sen que o dono sexa cons-

ciente do que sucedeu, polo que acaban

pensando que a súa mascota se extraviou

e se esforzan en buscalas durante os días

sucesivos sen resultado.

Prevención dos ataques
Os ataques sobre os cans que coidan o

gando non son unha novidade, pero si que

Medio Ambiente

A Unión de
Tecores de
Galicia
(UNITEGA)
solicitou á Xunta
que indemnice
aos donos de
todas as
mascotas
afectadas polos
ataques do lobo.

Lobos e cans
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durante as batidas nas que interveñen os

cans de caza maior, estes sexan atacados

polos lobos que aproveitando o descon-

certo, fan presa deles.

Para previr os ataques e poder

evitalos no mesmo instante en que se pro-

ducen, os cazadores véñense servindo de

colares equipados con localizadores GPS, o

que lles permite coñecer a situación exacta

dos canes e acudir rápidamente á zona

onde se encontran, cando ladran agónica-

mente avisando do ataque que están a su-

frir.

No caso das mascotas, a solución

máis eficaz e barata sería pasear os cans

polo monte coa correa posta, evitando

deste xeito calquera posibilidade de que se

afasten dos seus donos e rematen comidos.

Esta medida precautoria deberíase

aplicar sobre todo naquelas zonas onde os

senderistas encontren pegadas de xabarís

e corzos, xa que estas son as presas habi-

tuais dos lobos. 

Patrimonio Natural de Galicia 
e dos galegos
É preciso incorporar canto antes ás liñas de

axudas, a indemnización aos donos das

mascotas, cans pastores e de caza; xa que

ademais de supoñer unha perda económica

importante, se consideran un membro máis

da familia, e dedican moito tempo e diñeiro

na súa educación, adestramento, alimenta-

ción, hixiene e coidado sanitario; polo que

a súa perda supón un grave revés familiar

para os seus donos, sobre todo cando se

trata de cachorros ou cadelas preñadas.

UNITEGA comparte plenamente

o preámbulo da Orde de axudas que pu-

blica anualmente a Xunta de Galicia, e que

di textualmente que: “O lobo mantén unha

poboación abundante na xeografía galega. A

súa presenza nos montes non só é un ex-

poñente da rica biodiversidade senón, ade-

mais, un elemento destacado no equilibrio

biolóxico do medio en que se desenvolve”.

O lobo é unha das máis importan-

tes xoias do Patrimonio Natural e a súa

conservación é responsabilidade dos case

tres millóns de cidadáns galegos, polo que

deberían ser perfectamente asumibles pola

sociedade os custos dos danos que produ-

cen, pero non só sobre a gandería, senón

tamén sobre as mascotas de todos os gale-

gos que usan o monte para o seu ocio e es-

parexemento.

Cazadores nos montes galegos xunto cos seus cans.
Estes soen ser vítimas dos ataques do lobo.
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O
equipo que compón a expedición

‘Pole of Cold’ patrocinada por Land

Rover e The Royal Geographical

Society xunto ao Institute of British Geogra-

phers, regresou ao Reino Unido tras a súa

viaxe de ida e volta a Oymyakon, en Rusia, o

Polo do Frío, o lugar da Terra onde se rexis-

trou a temperatura do aire máis baixa.

O equipo liderado polo experi-

mentado explorador británico Felicity Aston

viaxou a través de Dinamarca, No-ruega, Fin-

landia, Suecia e Rusia, incluíndo as localidades

de Tuva, Altai e Yakutia, despois de percorrer

máis de 35.000 quilómetros.

O equipo permaneceu máis dun

mes a temperaturas inferiores aos -50ºC, al-

canzando unha impresionante mínima de -

59ºC en Tomtor, unha pequena localidade

situada a 35 quilómetros do Polo do Frío na

rexión rusa de Yakutia.

Viaxaron nun Land Rover Defen-

der 110 modificado especialmente para a

ocasión cunha suspensión específica, protec-

cións inferiores para salvagardar os compo-

ñentes mecánicos de impactos contra o xeo,

sistema de calefacción auxiliar para os com-

poñentes mecánicos e os ocupantes, un de-

pósito de gran capacidade e diversos acce-

sorios de almacenaxe. 

Co obxectivo de descubrir as im-

plicacións sociais, culturais e físicas dun clima

tan extremo, o equipo viaxou seguindo as

condicións invernais máis duras a través do

continente, despois de encontrarse cunha

impresionante variedade de comunidades e

anécdotas durante o seu percorrido.

O equipo constatou que o inverno

está repleto de vida, pero que as condicións

extremas que impón son tan difíciles que a

EXPEDICIÓN ‘POLE OF COLD’

Aventura

O equipo gañador en 2013 da bolsa
ofrecida por Land Rover e The Royal

Geographical Society xunto ao Institute of
British Explorers regresa ao Reino Unido

tras completar a expedición polar.

Viaxaron máis 
de 35.000 quilómetros 
a través de Dinamarca,
Noruega, Finlandia,
Suecia e Rusia nun Land
Rover 110 modificado
especialmente
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As fotografías e o material recompilado durante a viaxe servirán agora como material didáctico nas
aulas británicas e, á vez, como base para futuras exploracións científicas polo Clima Polar.

supervivencia resulta para nós tan compli-

cada como a vida noutro planeta.

Segundo explica Felicity Aston: “O
ser humano é incriblemente resis-
tente e é capaz de adaptarse dun xeito
sorprendente ás máis duras condi-
cións. Durante os últimos tres meses,
viaxamos máis de 35.000 quilómetros
perseguindo o inverno a través de Es-
candinavia e Siberia. Durante o noso
traxecto atravesamos o Círculo Polar
Ártico, alcanzado o punto máis seten-

trional do continente europeo, e le-
vado ao Land Rover Defender a tem-
peraturas inferiores aos -59 º C. Foi
unha oportunidade incrible para ex-
plorar o xeito de vivir en rexións tan
extremas. Sentímonos realmente
afortunados de ter sido os beneficia-
rios da bolsa ofrecida por Land Rover
e The Royal Geographical Society
xunto ao Institute of British Geogra-
pher”.

De regreso á casa, o equipo planea

unha exhibición itinerante polo Reino Unido

para mostrar estes descubrimentos. Unha

exposición que incluirá fotografías, achados

culturais e as historias experimentadas.  Os

seus descubrimentos tamén servirán con

fins educativos dentro do Plan Nacional de

Estudos da materia de Xeografía, especial-

mente no estudo de Rusia e os ámbitos de

clima polar.  O material empregado estará

dispoñible de xeito virtual e contribuirá a

trasladar a información directamente dende

o seu lugar de orixe ata as aulas británicas.
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Como primeira exploradora do ‘Next
Generation Explorer’ de Land Rover, a
británica será apadriñada polo
recoñecido aventureiro Bear Grylls.

O
renomeado explorador británico Bear Grylls,

que se fixo famoso coa serie documental Ul-

timate Survival, será agora o mentor de Alex

Woodford como membro da British Exploring Society.

A gañadora participará nunha épica aventura na que ex-

perimentará de primeira man as habilidades de super-

vivencia que fixeron famoso a Bear Grylls.

Alex Woodford demostrou verdadeira habili-

dade, valor e determinación durante a disputa da épica

competición que tivo lugar nas montañas de Megève,

Alex Woodford e máis atrás o célebre Sir Ranulph Fiennes,
un dos supervisores da aventura Land Rover.

NEXT GENERATION EXPLORER

Aventura

Alex Woodford, de 22 anos

de idade, é a vencedora

do desafío ‘Discovery

Adventure Challenge’ que

celebra o cuarto de século

de vida do Land Rover

Discovery

Tras 24 horas de esforzo durante

a disputa das cinco probas que

formaban o ‘Discovery Adventure

Challenge’, Sir Ranulph Fiennes

cedeu o bastón de mando da

exploración e coroa á moza

exploradora Alex Woodford, de

22 anos, como gañadora da

‘Next Generation Explorer’ de

Land Rover.
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Os participantes (á dereita)
tiveron que enfrontar duras proba

de habilidade e resistencia.

Francia, e que foi supervisada

por Ben Saunders, quen

acaba de regresar de com-

pletar a ruta da expedición

Terra Nova do Capitán

Scott. Os desafíos aos que ti-

veron que enfrontarse os

aventureiros incluíron un

técnico slalom nas pistas de

neve, unha proba de resis-

tencia e forza co arrastre

dun trineo de 180 quilogra-

mos empregada por Ben

Saunders e unha emocio-

nante e desafiante carreira

en kaiak a través do lago

Lemán de Ginebra.

Sir Ranulph Fien-

nes, Ben Saunders, Hannah

White, Kenton Cool e Eric

Loizeau supervisaron de

preto as habilidades de cada

mozo explorador durante o

transcurso das probas. Tras

un final de infarto, os embai-

xadores de Land Rover vo-

taron para determinar quen

sería o gañador de Land

Rover ‘Next Generation Ex-

plorer’.

A gañadora Alex Woodford, de Leicestershire, foi elixida

unánimemente polos xuíces despois de demostrar forza, técnica e

valentía en todas e cada unha das probas superadas.

Sir Ranulph Fiennes declarou: “Alex demostrou ter un
verdadeiro espírito de aventura ao longo desta competi-
ción, e enfrontouse a cada reto cunha gran frialdade, tran-
quilidade e serenidade, características que lle axudaron, a
proclamarse vencedora do título ‘Next Generation Explo-
rer’. Estou moi emocionado de ver o que Alex conseguiu.
Co asesoramento de Bear e Land Rover estou convencido
que logrará grandes xestas”.

Alex declarou: “Non podo describir o emocionada
que me encontro por conseguir este posto na ‘Next Ge-

neration Explorer’ de Land Rover. Só facer fronte aos des-
afíos xunto aos grandes aventureiros Ranulph e Ben foi
toda unha honra, e moito máis ter sido seleccionado por
eles. Estou incriblemente orgullosa e non podo esperar
para empezar a traballar no meu próximo desafío”.

Mark Cameron, Jaguar Land Rover Global Brand Expe-

rience Director, engadiu: “Estou moi ilusionado por anunciar
a vitoria de Alex. Todos os competidores mostraron un
verdadeiro espírito Land Rover, ‘Above and Beyond’. Creo
ademais que Alex se unirá á gran lista de grandes explo-
radores como Sir Ranulph Fiennes, Ben Saunders, Eric
Loizeau, Hannah White, Kenton Cool e Bear Gryllls, os
que conseguiron fazañas incribles arredor do mundo”.

Dous ‘ilustres’ da aventura e a exploración: Sir Ranulph Fiennes e Ben Saunders.
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Aceleran a recuperación
de lesións musculares,
de ligamentos, fibrose,
cicatrices e edemas

As vendaxes neuromusculares son unha
“ferramenta eficaz” para comple-
mentar os tratamentos fisioterapéu-

ticos. Este tipo de vendaxes, tamén chamada
‘Medical Taping Concept’, é unha técnica uti-
lizada para tratar todo tipo de doenzas mus-
culares, lesións de ligamentos, fibrose,
cicatrices e edemas. 

Segundo os expertos, o movemento
e a actividade muscular son imprescindibles
para manter ou recuperar a saúde. “A mus-
culatura é necesaria para o movemento,
pero tamén inflúen nel, a circulación
sanguínea, a linfática e a temperatura
corporal”, asegura Marc Van Zuilen, fisiote-
rapeuta experto neste tratamento.

Baixo esta idea, desenvolveuse este
método, consistente na aplicación dun espa-
radrapo, dunha determinada cor en función
da tensión que se queira utilizar, sobre a
zona lesionada para mellorar a función da
musculatura sen limitar os movementos, e
activar a circulación e o proceso de recupe-
ración propio do corpo.

As vendaxes
neuromusculares
son unha
‘ferramenta eficaz’
para os
tratamentos de
fisioterapia

Fisioterapia

A técnica consiste en aplicar un esparadrapo

elástico, dunha determinada cor, sobre a zona

lesionada para mellorar a función da musculatura

sen limitar os movementos, e activar o proceso de

recuperación propio do corpo
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Xogadora de volei praia en plena acción levando unha vendaxe elástica no seu ombreiro dereito.

“Esta vendaxe elástica,
adhírese á pel sen limitar os
movementos corporais, e pro-
duce no organismo unha ac-
ción biomecánica, neuro-
rreflexa, analxésica e circula-
toria”, asegura o secretario xeral
do Colexio Profesional de Fisiote-
rapeutas da Comunidade de Ma-
drid, José Santos.

A vendaxe ten efectos dis-
tintos, entre eles, a analxesia por

diminución da presión e a mellora
da circulación. Esta técnica tamén
é empregada para o tratamento
de lesións discales, fibrose e he-
matomas; mellorar a expansión
pulmonar en enfermos que sofren
unha obstrución crónica; tratar o
estrinximento crónico na parálise
cerebral infantil e a espasticidade
en problemas neurolóxicos ou
para reducir a produción excesiva
de saliva. “A lista de indica-

cións da vendaxe neuromuscu-
lar é moi extensa, xa que exis-
ten múltiples combinacións
das diferentes técnicas”, ase-
gura Van Zuilen. 

“Para ter éxito con esta
forma de tratamento, o fisio-
terapeuta debe valorar cal
sería a combinación máis útil
para conseguir o efecto des-
exado en cada paciente e cada
sesión”, rematou dicindo.
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CAMPIONATO GALEGO DE
INVERNO EN VERDUCIDO

O
campionato, que se disputou sobre a

distancia de 5.000 metros, mostrou a

fortaleza dos tudenses en varias dis-

ciplinas. Na modalidade de K-1, os seis primei-

ros en chegar á meta foron do Kaiak Tudense.

Diego Piña, Víctor Rodríguez, Rubén Millán,

Iván Alonso, Diego Domínguez e Roi Rodrí-

guez entraron por esa orde, despois de manter

unha intensa loita ata o tramo final da proba.

Na categoría feminina de K-1, Ana Va-

rela, do Kaiak Tudense, e Tania Fernández, do

Fluvial de Lugo, estiveron igualadas durante

todo o tempo. Nos últimos metros impúxose

Ana Varela, demostrando ademais o seu bo

momento de forma. Na terceira posición en-

trou a súa compañeira de equipo Carla Pérez.

Tono Campos e Diego Romero, os dous do

Breogán do Grove, dominaron en C-1. 

Dende os primeiros instantes afastá-

Ana Varela, do kaiak Tudense gañou en K1. Enriba: os líderes en K1 masculino.

O Breogán tivo en Tono Campos e Diego Romero dous duros
competidores que dominaron na modalidade C1

PIRAGÜISMO

O Kayak Tudense revalidou o

seu título de campión

autonómico ao impoñerse por

clubs no Campionato Galego

que se disputou en Verducido

(Pontevedra). 

O segundo lugar foi para a

Escola de Piragüismo Cidade de

Pontevedra e o terceiro para As

Torres Romería Vikinga. 

A primeira cita importante da

tempada rexistrou unha cifra

histórica de participación, con

máis de 500 padexeiros.
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Luis Fernández (Club Penedo)
logra a clasificación para o
Mundial de Australia

Saída da proba de K1 nas pistas de Verducido.

Luis Fernández estará no Mundial de Australia.

SLALOM

ronse dos seus adversarios e foron superio-

res. Xogáronse o título ao final, con triunfo

de Ton Campos por escasa marxe ante Diego

Romero. Nas seguintes tres posicións entra-

ron David Costa, Óscar Graña e Manuel Ga-

rrido, os tres do Kaiak Tudense.

Na categoría feminina C-1, Raquel

Rodríguez, do Escola de Piragüismo Cidade

de Pontevedra, confirmou os prognósticos

que a colocaban como favorita. Impúxose a

Cristina Noya, do Rías Baixas Boiro, e a No-

elia Suárez, do Poio Conservas Pescamar.

Tamén con autoridade gañou Sergio

Vallejo, do Poio Conservas Pescamar, na ca-

tegoría xuvenil C-1. Na categoría feminina, a

triunfadora foi Jeniffer Casal, do Cidade de

Pontevedra. Na modalidade de K-1, a gaña-

dora foi Raquel dá Costa, o Pontecesures.

Carla Sieiro, en K-1, do Naval de

Pontevedra, e Antía Jacome, do Cidade de

Pontevedra, en C-1, foron as campioas galegas

cadete.

En C-1 cadete foi Lorenzo Mondra-

gón, do Boiro Conservas Pescamar, o que

ocupou a primeira posición. En K-1, o triun-

fador foi Luis Rodríguez, do Portonovo.

Opiragüista Luis Fernández, do Club Penedo, logrou o seu obxectivo de clasificarse
para o Mundial de Slalom que se disputará entre o 24 e o 27 de abril na lo-

calidade australiana de Penrith. O padexeiro de Salceda de Caselas cumpriu o seu
desafío tras as catro probas de clasificación que se celebraron en La Seu d'Urgell e
Orthez (Francia).

Tres primeiros postos e un segundo valéronlle a Luis
Fernández para conseguir a súa praza na modalidade de C-1 jú-
nior. O padexeiro galego recoñeceu “Custoume moito adaptarme
á pista francesa e me resultou máis doado na casa”. O deportista
leva dende setembro concentrado no Centro de Alto Rendemento
de La Seu d’Urgell baixo a dirección de Toni Cadena.

Durante dúas tempadas estivo no Centro de Tecnifica-
ción Deportiva de Pontevedra baixo as ordes de Iván Silva. Foi
campión de España cadete o ano pasado e cumpre a súa primeira
tempada na categoría xuvenil.

Luis Fernández dedícase ao piragüismo dende os doce
anos e din os adestradores que a súa progresión é ‘espectacular’.
Nas catro probas que disputou demostrou encontrarse nun bo
momento de forma. Recoñeceu que “tiña moita confianza. En Fran-
cia fixen un primeiro e segundo posto. Para que saian ben as
cousas tamén hai que coñecer os segredos do río”.

O padexeiro de Salceda de Caselas logrou ademais recuperar un posto para os
galegos no equipo nacional na modalidade de slálom. Antes estiveron Mario Fon-
tán e Antía Loira. Luis Fernández, que se adestra seis días á semana durante
polo menos unha hora e media, resalta que “todos levamos un grande alegría.
Tamén o Penedo, o meu club, que sempre me apoiou e fai un gran traballo
polo piragüismo”.

Sobre o Mundial, explicou que “será unha competición difícil, dura e
complicada. Moi esixente. Pero non renuncio a nada. Hai que traballar duro
para poder chegar no mellor momento de forma posible”. Iso si, espera poder
asistir á cita máis importante da tempada. Desvelou que necesitaría axuda para
os gastos de viaxe, que é moi longo. Gustaríame encontrar un patrocinador e
que un dos meus sonos se fixese realidade”.



TERCEIRO TEMPO – Nº 317 - Marzo  201432

Aselección galega feminina de
loita libre proclamouse campioa

de España júnior, sumando 7 meda-
llas de ouro, 4 medallas de prata e
2 medallas de bronce. 

Mentres que ás nosas selec-
cións masculina e feminina de Loitas
Olímpicas na categoría escolar aca-
daron 3 ouros, 7 pratas e 1 bronce,
proclamando a Galicia a: campioa de
España de Loita Feminina e subcam-
pioa de España de Loita Masculina
na categoría escolar.

breves

A LOITA GALEGA BRILLA EN ESPAÑA

Os lanzadores galegos trouxéronse un terzo das medallas entrega-
das no Campionato de España de lanzamentos longos disputado en

León non primeiro sábado déasche mes, nunha xornada fría e chuviosa,
condicións para as que están sobradamente adestrados. A colleita foi
de 1 ouro (Frank Casas, disco) 1 prata (Lida Parada, xabalina) e 4 bron-
ces (Víctor Gallego, disco, Belén Toimil, disco, Borja Barbeito e Isaac
Vicente, xabalina).

Seis medallas nacionais para os lanzadores galegos

Fran Pérez, dobre campión no Mundial
de discapacitados intelectuais

OCampionato do mundo de atle-
tismo en pista cuberta para dis-

capacitados intelectuais celebrouse
na cidade francesa de Reims do 28
de febreiro ao 2 de marzo. Nel par-
ticipou o céltico Francisco Pérez Ca-
rrera, formando parte da selección
española. 

Proclamouse campión nas mo-
dalidades de 60 metros valos e salto
con pértega, ademais de conseguir a
prata no relevo de España de 4 x 200
m. Recibió ademais un trofeo como
recoñecemento á súa actuación no
campionato.

O mestre e os seus alumnos.  José Manuel Hermida
e o grupo de lanzadores de Vigo
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breves

Son 45 os países participantes nesta edición dos Xogos de
Inverno, cuxa competición se prolongará ata o domingo

16. España conta con nove deportistas, seis deles en esquí al-
pino e os tres restantes en snowboard. Dous teñen minusvali-
dez visual e compiten cos seus deportistas de apoio, mentres
que o resto teñen minusvalidez física.

GALICIA DOMINOU O II TROFEO
INTERNACIONAL DE PENTATLÓN
MODERNO CIDADE DE LUGO

O Equipo Paralímpico Español nos Xogos
de Inverno Sochi 2014

Galicia dominou ou II Trofeo Internacional de
Pentatlón Moderno Cidade de Lugo, primeira

proba clasificatoria para ou Campionato de Es-
paña de Idades, que se celebrou en Lugo. 

No torneo participaron pentatletas de
Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco e Portugal.
A organización correu a cargo dá Federación Ga-
lega de Tríatlon e Pentatlón Moderno e do Club
Tri-Penta Terras de Lugo.
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ELEGIMOS UN MODO DE VIDA
UNA FORMA DE TRABAJAR

EXCURSIONES, PASEOS, RUTAS DE SENDERISMO Y DE 4x4

BRINDARTE EL MEJOR SERVICIO 
Y ENSEÑARTE LO MEJOR DE NUESTRA TIERRA

www.senderosdegalicia.com
Tlfn: +34 986.410-706 // +34 600.069.958 // info@senderosdegalicia.com



CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO

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


