Concello de Cedeira
Concellería de Deportes

CEDEIRA - ABRIL 2017 - NÚMERO 46 - EDICIÓN GRATUÍTA

DANIEL
GEORGESKU,
CAMPIÓN GALEGO
Este cedeirés
de adopción
representará
este ano a vila
no galego de
kick boxing e
no nacional de
full contact

CLUB POLIDEPORTIVO APADER.
Tras un ano cheo de éxitos, o Club Polideportivo
APADER comeza unha nova tempada. A afrontamos
con moita ilusión, perseguindo novos retos,
superándonos día a día e, sobre todo, crecendo co
deporte e procurando unha plena integración social.
Neste 2017 seguiremos a contar cun dinamizador
de ocio e deporte do Programa de Cooperación de
Special Olympics Galicia, que traballará cos nosos
deportistas todas as disciplinas nas que participan
(fútbol sala, baloncesto, atletismo, natación,
bádminton, tenis de mesa e probas motrices). O
pasado día 4 de marzo, Special Olympics (S.O.)
Galicia celebrou en Santiago de Compostela unha
Xornada de Técnicos, Deportistas e Voluntarios na
que se fixo unha posta en común de propostas,
normativa,etc. cara ao comenzo da nova tempada.
Para o Club Polideportivo APADER, a tempada
comezou o pasado 18 de marzo, no Pavillón Fexdega
de Vilagarcía de Arousa, no que se celebraron os 22º
Xogos Autonómicos de Deportes Minoritarios S.O.
Galicia. Vinte dos nosos deportistas disfrutaron dun
día de competición e convivencia, no que lograron
moitas medallas nas modalidades de bádminton,
tenis de mesa e probas motrices.
Tamén neste mes de marzo deron comenzo as
actividades deportivas da Liga Norte, da que
formamos parte. O día 25, na Piscina do Pavillón
Municipal “A Gándara” (Narón), doce nadadores de
noso club competiron nos estilos de libres, braza e
espalda, ademais dos 4x25 libres. O adestramento
semanal viuse refectido nos bos resultados obtidos.

NADADOR/A
Cristian Crespo

PROBA
4x25 m. libres
50 m. espalda
José Ángel
4x25 m libres
Antelo
50 m. libres
Juan Carlos
4x25 m. libres
Crespo
25 m. braza
Tomás Lafuente 4x25 m. libres
50 m. libres
Mónica Lafuente 25 m. braza
4x25 m. libres
Paloma Lafuente 50 m. libres
Agrasar
4x25 m. libres
Sabela Gómez
50 m. libres
4x25 m. libres
Mª Encarnación 50 m. espalda
Alonso
4x25 m. libres
David Lafuente 25 m. libres
50 m. libres

POSTO
1º
1º
1º
2º
1º
1º
1º
1º
1ª
1ª
2ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1ª
1º
3º

Éxitos na nova tempada de natación

NADADOR/A
Lidia Crespo
Melisa Ares
Estrella Garrido

PROBA
25 m. libres
25 m. libres
50 m. libres

POSTO
3ª
2ª
1ª

O pasado mes tamén arrancou a Liga de Baloncesto
de Special Olympics, co obxectivo de revalidar
o campionato logrado na tempada pasada.
Participamos no Nivel I e diante dos equipos de
ASPNAIS (Lugo) RAMIPA (Padrón). O primeiro
partido disputouse ante ASPNAIS o 30 de marzo, nas
instalaciones do Pavillón Municipal de Cedeira.
Cara ao mes de abril, o día 22, celebraranse os 21º
Xogos Autonómicos de Baloncesto- Special Olympics
Galicia, na ciudad de Vigo. Participaremos con dous
equipos nos niveis I y III. Sorte para todos eles!

CLUB DE REMO CEDEIRA.

Triunfos en Remoergómetro

Comezou unha nova tempada con gran ilusión e
ganas de superación para o Club de Remo Cedeira. A
primeira cita á que a entidade local acudiu este ano
2017 foi ao Campionato Galego de Remoergómetro,
que tivo lugar no pavillón da Malata (Ferrol) o día 22
de xaneiro.
O club cedeirés desprazou á cita autonómica un
total de 40 remeiros repartidos entre as categorías
alevín, infantil, xuvenil, absoluta e veteranos.
A entidade deportiva realizou un gran papel no
campionato, xa que logrou situarse en terceira
posición no medallero individual e na primeira por
equipos.
As primeiras medallas dos remeiros cedeireses,
na modalidade individual, chegaron por parte de
Candela Martínez coa prata na categoría alevín
feminino; un ouro para Raúl López e bronce para
Marcos Pernas en infantil masculino; bronce para
Noa Trigo en cadete feminino; prata para Joao
Pedro en xuvenil masculino; bronce de Joaquín
Montero en sénior masculino; bronce para Beatriz
Piñon en veterana feminino e prata para Iván Sedes
en discapacitados masculino.
A competición por relevos disputouse na xornada de
tarde, na que o equipo alevín feminino fíxose coa
medalla de bronce; ouro para os alevíns masculinos;
prata para as infantiles femininas; outro ouro para
os infantís masculinos e, pechando a competición, a
prata dos sénior masculinos.
Sen dúbida foi un dos mellores anos para o club local
nesta modalidade de remo indoor.

As seguintes citas -entre o 28 e 29 de xaneiroforon o Campeonato de España de Remoergómetro
e o de España de Fondo. O club cedeirés estivo
representado por Noemi Martín, Noa Trigo, Joao
Pedro Da Silva, Joaquín Montero e Iván Sedes.
As primeiras en competir o sábado 28 no Campeonato
de España de Remoergometro foron Noemi Martín
e Noa Trigo, no que a primeira conseguiu o posto

26 e Trigo o 9,logrando esta última meterse no top
do Campeonato Nacional, cousa moi complicada, e
máis aínda se temos en conta que se t trata dunha
cadete de primeiro ano.
O seguinte en competir foi Joao Pedro, que obtivo
o posto número 20 na categoría xuvenil masculino.
A continuación Joaquín Montero logrou meterse
entre os mellores, ao chegar ao posto 14 da categoría
absoluta masculina.
Por último competiu Iván Sedes, que nos tiña
reservada unha gran sorpresa, ao conseguir a
medalla de prata do campeonato.
A competición nacional de Fondo tivo lugar na
mañá do domingo, sendo Noemí Martín a primeira
en competir e quedando séptima na categoría de
cadete feminino. Un gran resultado para unha
cadete do primeiro ano.
A continuación, Joao Pedro remou na mesma proba,
na que conseguiu quedar o 24 da clasificación xeral
de cadete de primeiro ano.
O seguinte en remar foi Joao Pedro, que se fixo co
posto número 20 na categoría juvenil masculino.
A continuación Joaquín Montero logrou meterse
entre os mellores quedando no posto 14 da categoría
absoluta masculina.
Despois competiu Iván Sedes, que conseguiu facerse
coa medalla de prata do campeonato.
Ao longo da xornada do domingo disputouse ademais
o Campeonato de España de Fondo. A primeira en
poñerse a competir foi, unha vez máis, Noemi Martín,
que quedou 7ª na categoría cadete femenino.
Pola súa banda, Joao Pedro quedou no posto 24 da
clasificación xeral.
Para rematar, o remeiro internacional Joaquín
Montero tomou parte na regata, pero un problema
na embarcación o privou de loitar polas medallas;
ainda así conseguiu quedar no posto número 12 da
proba absoluta masculina.

CLUB BÁDMINTON CEDEIRA.

O pavillón polideportivo municipal de Cedeira acolleu
o día 18 de febrero o Campionato Autonómico de
Bádminton, categoría Sénior. Esta proba, autorizada
pola Federación Española de Bádminton (Fesba)
como puntuable para o ránking nacional, reuniu a
xogadores de todos os clubs galegos que tomaron
parte nas tres diferentes modalidades: individual,
dobles e dobles mixtos. O club local participou con 13
xogadores en diferentes categorías e modalidades,
acadando os seguintes resultados:
DM D/ SV- Campións:   Santiago Freire e Juan Antonio
Rodríguez.
DX D- Campións: Santiago Freire e Dolores López.
DX C- Campións: Juan Antonio Rodríguez e Hilda
Martínez.
IM D– Campión: Santiago Freire; Subcampión: Juan
Antonio Rodríguez, e Terceiro: Manuel Suárez.
DM C-Terceiros: Manuel Suárez e José Antonio Pazos
(Club Bádminton Coruña)
IF C/D –Campiona: Hilda Martínez López; Terceira:
Dolores López.
DF C/D– Campionas: Hilda Martínez e Josefa Pérez;
Subcampionas: Dolores López e Belén Flórez (Club
Bádminton Coruña).
DX B – Campións: Emilio López e Josefa Pérez.
IM B2 – Terceiro: Emilio López.

Campionato autonómico Sénior.

DF A/B – Subcampións: Sonia Ramas e María Corral
(Club Del Mar).
DX A – Terceiros: Diego Freire e Sonia Ramas; Cuartos:
Alberto Yáñez e Alejandra Rodríguez.
IF A- Terceira: Alejandra Rodríguez; Cuarta: Sonia
Ramas.
IM A – Cuarto: Adrián Loureiro.
IM B2 – Terceiro: Emilio López.
DF A/B – Subcampionas: Sonia Ramas e María Corral
(Club Del Mar)
DX A – Terceiros: Diego Freire e Sonia Ramas; Cuartos:
Alberto Yáñez e Alejandra Rodríguez.
IF A- Terceira: Alejandra Rodríguez; Cuarta: Sonia
Ramas.
IM A – Cuarto: Adrián Loureiro.
Desde o Club Bádminton Cedeira faise público
o máis sincero agradecemento de todos os seus
membros ao Concello “por axudarnos a facer posible
a celebración deste campionato na nosa vila e por
ofrecerse xenerosamente a estar presentes no acto
de entrega de premios”.
A entidade tamén quere estender dito recoñecemento
ás cadeas de supermercados Gadis e Eroski por
colaborar na celebración das probas aportando auga
e froita aos deportistas participantes. Parabéns a
todos!

Daniel Georgesku,

mellor loitador galego junior de full contact

As súas orixes están en Rumanía, pero Daniel
Georgesku acaba de situar a Cedeira na élite
autonómica do full contact ao quedar campión
junior no campionato que tivo lugar en marzo en
Ourense. Georgesku ten 17 anos e en cuestión de
días volverá a representar á vila nunha competición
de kickboxing prevista para o mes de maio.
Christian García Bustabad é o presidente do Club
Kickboxing Cedeira e a persoa que veu neste mozo as
cualidades que deben ter aqueles que aspiran a estar
entre os mellores de ambas as dúas modalidades
deportivas. García tamén se encarga da preparación
física e técnica deste rapaz de carácter tímido, que
desde os sete anos vive en Cedeira e que resulta un
difícil rival cando se trata de competir. O preparador
destaca ademais a magnífica progresión de Daniel
Georgesku, que en só dous anos adestrando xa sabe

o que é estar enriba do podio. Georgesku disputará
este ano o campionato galego de kick boxing e o
nacional de de full contact.

Cedeira SD-Futbol.

Recta final da tempada

Chegamos ao final da tempada e o Cedeira loita
por acadar a permanencia nos últimos partidos.
O pasado 26 de marzo o equipo de David Pérez
logrou un importante triunfo no Beco contra un
rival directo como era o Sporting Ciudad, nun
encontro no que nos primeiros 20 minutos o
equipo local gañaba por 2-0 con goles de Pana
e Dani. Pero antes dos primeiros 45 minutos o
visitante lograba marcar dous goles, ámbolos
dous a balón parado, nunha falta en nun saque
de esquina.
Xa no comezo do segundo tempo o club da
Coruña daba a volta ao encontro con outro gol
poñendo o 2-3 no minuto 49, pero o equipo
do Beco seguiu dominando o encontro e tras
varias ocasións e algún tiro ao poste o Cedeira
empatou, de novo Dani, e poñía as táboas no
marcador. A escuadra local seguía buscando a
vitoria que acabou conseguindo no minuto 83;
Fol poñía o definitivo 4-3.
Con este triunfo o Cedeira colócase na 13ª
posición e ten moi preto a salvación para poder
estar outra tempada máis no grupo 1 da Primeira
Autonómica Galega.

CEDEIRA SD-CATEGORÍAS INFERIORES
Con respecto ás categorías inferiores do
Cedeira SD os equipos da base están en plena
competición, onde levan unha gran tempada.
Sabemos que as categorías base do club
acudirán ó Torneo de Fútbol8 que se celebra
en Cariño na Semana Santa, onde as categorías

prebenxamín, benxamín, alevíns, infantil e
feminino participarán o xoves, venres, sábado e
domingo ao longo de todo o día. Tamén o Xoves
Santo haberá un torneo de categoría biberón no
campo municipal O Beco. Participarán máis de
catro equipos.
Os xuvenís rematan a liga o 1 de abril e a partir
do 16 deste mesmo mes dará comezo a Copa
Narón, que se celebrará en abril e maio. A final
será o 20 de maio no Campo Municipal de Río
Seco.

Debut do futbolista Juan Rodríguez
Martínez en Primeira División
Ten 21 anos, é de Cedeira e estuda Matemáticas.
É o perfil de Juan Rodríguez Martínez, un rapaz
e un xogador de fútbol que acaba de debutar en
Primeira División da man do seu actual equipo,
o Sporting de Xixón. Foi este club centenario o
que se fixo cos servizos deste cedeirés, que tivo
varias ofertas enriba da mesa. O seu interese por
continuar a carreira universitaria foi determinante
á hora de fichar polo conxunto asturiano, no que
habitualmente sae ao campo de xogo coa elástica
do equipo filial. Isto non exclúe que o nome de Juan
Rodríguez tamén estea presente na alineación do
primeiro equipo, co que estivo convocado para o
partido no Camp Nou e estreou a titularidade frente
ao Granada Club de Fútbol. Rodríguez é un defensa

Escola de Kárate.

central que tivo o seu primeiro contacto co fútbol
no club cedeirés. Despois estivo xogou cos cadetes
do Racing de Ferrol e tamén vestiu a camiseta
do equipo xuvenil do Arosa SC. Antes de marchar
para terras asturianas, defendeu as cores da Unión
Deportiva Somozas.

Campionato Galego de Clubs

A Escola de Kárate Cedeira representará á vila no
próximo Campionato Galego de Clubs.
A localidade das Pontes acollerá a cita, que terá
lugar o domingo 9 de abril.
A participación cedeiresa correrá a cargo do equipo
alevín, formado por: Julián Gundín Harris, Manuel
Ángel Muiño Pérez e Miguel López Rodríguez. Desde
a dirección da Escola de Kárate de Cedeira confíase
plenamente no equipo para obter os mellores
resultados, tal é así que se agarda que estes tres
rapaces de Cedeira entren a formar parte da élite
autonómica na citada modalidade deportiva.
Desde a escola desexámoslle moita sorte a Julián,
Manuel Ángel e Miguel. Ánimo!

CLUB NATACIÓN CEDEIRA MUEBLES GARCÍA.
O ano 2017 non puido comezar de mellor maneira
para o Club Natación Cedeira Muebles García, xa
que foiron moitos os triunfos e recoñecementos
conseguidos polos os seus deportistas nos tres
primeiros meses. Así, no Campionato Galego Nada
Corre, celebrado o día 11 de febreiro en Pontevedra,
Damián Suárez subiu ao máis alto de podio na proba
de benxamíns, na que Inés Serantes foi bronce e
Alberto Rodríguez quedou no 12º posto. Na categoría
de cadete, a representante do club cedeirés Noelia
Serantes foi quinta.
Os bos resultados non abandonaron aos deportistas
locais durante a celebración do Campionato Galego
Infantil de Natación. As probas, que tiveron lugar
entre o 24 e 26 de febreiro en Cervo, arroxaron bos
resultados en case todas as modalidades. Manuel
Riveiro foi primeiro en 100 e 200 metros braza,
terceiro en 200 metros estilos e sexto en 200
mariposa.
Pola súa parte, Juan Pérez quedou primeiro nos 100
metros libres, segundo nos 50 metros, tercero nos
100 metros espalda e quinto nos 200 metros libres.
Ainhoa García foi a máis rápida nos 100 metros

Bo trimestre

espalda, a cuarta nos 200 metros espalda e a sexta e
séptima nos 50 e 100 metros libres, respectivamente.
Inés Graña conseguiu un meritorio posto 16 na proba
de 200 metros espalda, mentras que Ricardo Freire
nadou os 100 e 200 metros espalda, os 200 estilos
e os 100 libres, quedando quinto, sexto, undécimo
e décimo oitavo. Por último, Elsa López foi quinta
na proba de 200 metros mariposa, sexta na de 100
metros, novena en 100 espalda e décima en 200
estilos.
O primeiro trimestre pechou coa participación do
Club Natación Cedeira Muebles García no Campionato
de España de Duatlón por equipos e relevos, no que
Noelia Serantes quedou subcampiona por equipos e
Inés Graña, Ainhoa García, Lucía Sánchez e Andrea
López clasificáronse no dazaséis. Inés Graña, Lucía
Sánchez e Andrea López tamén quedaron no posto
24 na modalidade de relevos.
A cidade de Castellón acolleu a celebración do
Campionato de España de Duatlón individual e por
equipos, no que se volveu demostrar o alto nivel
da natación cedeiresa. Noelia Serantes voltou á vila
coa medalla de bronce por equipos.

