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“SEMPRE NA BRECHA”

O Bádminton
Cedeira acada
tres ouros no
Nacional Senior
de Bádminton

Cedeira SD
Despois da victoria contra o Boimorto
por 4-1 o equipo do Beco xogaba esta
vez contra Carral a domicilio, o equipo
de Héctor sabía que era importante unha victoria

o partido da seguinte xornada contra o Sporting
Ciudad.
Na seguinte xornada o equipo do Beco xogaba
contra o Sporting Ciudad nun partido pola
permanencia e como
non, o Cedeira gaña nun
partido que se lle puxo
costa arriba tras marcar
nos primeiros minutos
e trala expulsión dun
xogador do equipo rival.
O final o marcador foi
2-1 para o Cedeira.
O seguinte partido
supuxo a permanencia
para o Cedeira trala
victoria por 0-2 en Elviña
contra o Imperator.
O último partido de liga
do Cedeira no Beco será
contra o Orillamar e na
última xornada contra o
para deixar a permanencia xa lograda, pero Abellá a domicilio.
tras unha primeira parte gañando 0-3 o equipo Noutro asunto na Copa da Ría 2016 o equipo do
da vila sufriu unha expulsión e erros arbitrais Beco xogará os octavos de final contra o vencedor
que supuxo o empate a tres definitivo, e así o entre Cariño e Cebarca. O partido será o 22 de
equipo do Cedeira deixaba a permanencia para maio en Cedeira.

Compra a
túa entrada
para
o
partido
entre
a
Selección
Galega
e
Venezuela
na cantina
do
clube
Cedeira.
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Escola de Kárate Cedeira
Este pasado sábado 30 de abril celebrouse o Trofeo de Kárate
do concello de Mugardos no que participaron por parte da
Escola de Kárate Cedeira na categoría benxamín Jorge Lopes
Bellón e Edgar Rodríguez Grandal, mentres que na categoría
alevín Antía Castro Rodríguez, Miguel López Rodríguez, Manuel
A. Muiño Pérez e Manuel Hermida Cagiga.
Case tod@s inicábanse neste mundo da competición e tiveron
unha sensación moi positiva que os motivará para seguir
adestrando e facelo aínda mellor nos vindeiros campionatos.
Moi ben!!!

Club Polideportivo Apader- Actividades de Abril
O pasado 6 de abril celebrouse na Cañiza o
Campionato Galego de Natación da Federación
(FGADA), foi una xornada chea de éxitos na que
o equipo femenino de relevos 4x50, composto
por Encarna, Sabela, Pamela e
Mónica, proclamouse campión
galego.
Sabela e Encarna
foron
subcampionas
galegas
nos 50 m libres e 50 m espalda,
respectivamente; Juan foi terceiro
nos 50 m braza e Pamela terceira
nos 50 m libres.
A federación, anteriormente
mencionada, organizou tamén
a Copa Galicia de Fútbol Sala,
que se disputou o día 20, nas
pistas polideportivas do pavillón
multiusos de Pontevedra, e que
contou coa participación dun dos
nosos equipos , na categoría de
xogo e que se clasificou no terceiro
posto.
O 9 de abril, en Santiago, tiveron
lugar os Xogos Autonómicos de Deportes Minoritarios
organizado por Special Olympics Galicia. Neste
caso, case a totalidade de deportistas do noso
club participou nesta competición, acompañados
de monitores e voluntarios. Conseguíronse moitas
medallas en bádminton, tenis de mesa, petanca
e probas adaptadas, ainda que o máis positivo
foi a xornada de convivencia que reuniu a centos
de deportistas de toda galicia. O próximo día
30 de abril celebraranse os Xogos Autonómicos
de Atletismo, tamén organizados por Special
Olympics.
A liga de baloncesto de Special Olympics comezou

cunha victoria ante o equipo de ASPNAIS de Lugo
cun resultado de 28 – 21. O encontro disputouse o
pasado día 14 de abril, nas instalacions do pavillón
municipal de Cedeira. Nesta ocasión contamos coa
arbitraxe dun colexiado da federación galega, que

firmou un convenio de colaboración con Special
Olympics este mesmo mes de abril.
Por outra banda, a programación de actividades
da liga norte tivo como punto de partida unha
xornada de natación organizada o 17 de abril
nas piscinas municipales da Gándara, Narón. Os
resultados foron en xeral moi bos para os nosos
rapaces, no obstante, cabe destacar os resultados
obtidos nos 50 m libres, 50 m espalda, 50 m braza
masculino e femenino, conseguidos por Tomás,
Cristian, Juan e Mónica respectivamente e o ouro
no relevo 4x25 m libres masculino, formado por
Cristian, Juan, Jose Ángel e Tomás.
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Bádminton Cedeira
XXXV CAMPIONATO DE ESPAÑA DE
BADMINTON SENIOR
Os días 29,30 de abril e 1 de maio
celebrouse na cidade de Ourense o Campionato
de España na categoría senior que este ano
chegaba á súa XXXV edición.
Nun super equipado pazo dos deportes “Paco
Paz”, dotado con 11 pistas fóronse disputando
as eliminatorias desde o venres ás nove da mañá
por grupos en bandas de idade ,xa sabedes que
os senior xogan en grupos de 5 en 5 anos desde
os trinta e sen límite por arriba, así o máis novo
competía con 30 anos e o maior con setenta e
cinco.

quedaba eliminado, e nunha xornada fructífera
para os nosos, que conqueriron meterse en
tres finais para a xornada do domingo, na que
Hilda Martínez, por terceiro ano consecutivo ,
proclamábase campiona de España na categoria
individual feminino C2 e a media mañá caía o
segundo ouro en dobres mixtos “D” con Dolores
López e Santiago Freire que subian ó máis alto
do caixón colgandose o título de campións de
España. Pero o día daría para máis, faltaba outra
final, na que Dolores López remataba a faena
conseguindo a súa segunda medaia de ouro, e
polo tanto proclamándose campiona de España
no individual feminino “D”.
Tres ouros coma tres soles para os nosos que
A comunidade galega foi a máis representada na manteñen ó Bádminton Cedeira coma un dos
competición e o Club de Bádminton Cedeira o que mellores clubes senior a nivel nacional .
Noraboa a tod@s porque cun chisquiño de sorte
máis xogadores aportou cun total de catorce.
Logo da xornada do venres empezaron os aínda puideron ser máis os premios, pois tod@s
partidos fóra dos grupos no que o perdedor xa fixeron un moi bo papel.
CAMPIONATO INTERCOMARCAL DE BÁDMINTON EN IDADE ESCOLAR
Nas instalacións do polideportivo
municipal de Cedeira celebrouse o
sábado 23 de abril o “Campionato
Intercomarcal de Bádminton en Idade
Escolar”, suscrito ó programa “Xogade”,
da Secretaría Xeral para o Deporte da
Xunta De Galicia.
A competición agrupaba ás categorias
de benxamín, alevín, infantil e cadete
tanto masculino coma feminino,cunha
gran participación da zona de Ferrolterra
(Lambre-Mandeo, Irixoa, Monfero,
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Vilasantar, Sobrado dos Monxes e Cedeira).
A organización correu a cargo da Concellería de
Deportes coa colaboración do Club de Bádminton
Cedeira que levou a loxística e as arbitraxes, tendo
lugar a competición desde as dez da mañá ata
preto das dúas da tarde, hora na que a Concelleira
de Servizos Sociais e o Concelleiro de deportes,
Manuela López e Nicolás Vergara, acompañados
da presidenta do club anfitrión, Hilda Martínez,
fixeron a entrega dos premios ós catro primeiros
clasificados de cada categoría, que ademais
son os que se clasificaron directamente para o
provincial que terá lugar tamén na nosa vila o
vindeiro 7 de maio.
O campionato rematou con dezanove nen@s

cedeireses clasificados para o provincial:
-Benxamíns Feminino (1ª Carla Acción, 2ª Lucia
Garcia)
-Benxamíns Masculino (2º Manuel Loureiro, 3º
Pablo García, 4º Lois Blanco)
-Alevín Feminino(1ª Paula Mourente, 2ª Lucía
García, 3ª Marina Caneiro, 4ª Sara Novais)
-Alevín Masculino (3º Gael Yáñez, 4º Miguel
Fernández)
-Infantil Masculino (1º Darío Abella, 2º Javier
Pita, 3ºcésar Rodríguez, 4º Juan Piñón)
-Cadete Feminino (1ª Lucía Vázquez, 2ª Antía
Villar)
-Cadete Masculino (1º Daniel Montero, 2º Roberto
Mourente)

Campionato Provincial de Bádminton en idade escolar (Cedeira2016)
Un ano máis Cedeira foi o anfitrión e organizou o
Campionato Provincial de Bádminton en idade
escolar que dentro da campaña “Xogade”
acollía ás categorías ,benxamín,alevín,infantil
e cadete,masculina e feminina.
Nunha xornada longa, pois xogáronse preto
de douscentos partidos, completando tódolos
cadros de competición sendo esta a primeira
vez que se facía. A concellería de deportes e o
Bádminton Cedeira que levaban a organización
e a loxística conseguiron levalo a cabo.
Participaron os catro primeiros clasificados de
cada categoría da competición intercomarcal
de cada unha das catro zonas nas que se divide
na provincia da Coruña: Coruña, Santiago, Noia
e sur e Ferrolterra-Ortegal, cuns cento trinta
nen@s, a máxima participación.
Os nosos nen@s acadaron 10 podios (3 ouros,3
pratas e 4 bronces) quedando
a clasificación da seguinte
maneira:
Benxamín:
-Feminino: Carla Acción Suárez
(prata)
-Masculino:
Darío
Abella
(ouro), Javier Pita (prata),
César Rdguez.(Bronce)
Alevín:
-Feminino: Paula Mourente
(ouro), Lucía García (bronce)
Infantil:
-Masculino: Sergio Casás (bronce)
Cadete:
-Masculino: Daniel Montero (bronce)
-Feminino:Lucía Vázquez (ouro), Antía Villar
(prata)

Xornada moi productiva na que os nen@s
disfrutaron de ”lolindo” e o pavillón polideportivo
estivo cheo durante todo o día.
Sobre as seis e media da tarde procedeuse á
entrega de premios por parte das autoridades
locais coa promesa por parte do representante

da Secretaría Xeral para o deporte de que se
tentaría de recuperar o Campionato Galego,
ofrecéndose a nosa Vila para organizalo.
Noraboa a tódol@s nen@s das Escolas Deportivas
Municipais de Bádminton !!!
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CLUB NATACION CEDEIRA MUEBLES GARCIA - ACTIVIDADES ABRIL 2016
Desde o Club Natación Cedeira, entendemos o
deporte como medio de desenrolo e aprendizaxe
persoal, dende tódolos ámbitos da vida e baixo o
paradigma de aprendizaxe e disfrute.
O pasado 2 de Abril os nos@s nadadores
participaron no Trofeo Galaico_Astur celebrado
en Cervo,cunha gran actuación do noso equipo
máis maior, nadando contra clubes de Galicia e
Asturias e conseguindo moitas mellores marcas
persoais que nos dan máis forza para seguir
traballando e buscar novos obxectivos.
Tamén este pasado Abril ,pero esta vez en

	
  

ATLETISMO
Comenzou a tempada de atletismo en
5ª	
  LIGA	
  ALEVÍN	
  NATACIÓN,	
  2	
  ABRIL	
  -	
  FERROL	
  
pista ao aire libre e puidemos ver a
Deportista	
  
Categoría	
  
Proba	
  
Posto	
  
JAVIER	
  PIÑON	
  
ALEVIN	
  
100	
  LIB/200	
  BRA	
  
9/11	
  
evolución dos nosos atletas, cada vez
XAN	
  PEREZ	
  
ALEVIN	
  
100	
  LIB/400	
  LIB	
  
11/15	
  
máis seguros, cada vez máis contentos
RAUL	
  FREIRE	
  
ALEVIN	
  
100	
  LIB/100	
  MAR	
  
16/10	
  
na pista. O equipo benxamín(Alberto
HELENA	
  
ALEVIN	
  
100	
  LIB/200	
  BRA	
  
10/7	
  
FERNANDEZ	
  
, Anxo, Damián, Iago,Lucas,Pablo e
MANUEL	
  RIVEIRO	
  
ALEVIN	
  
400	
  LIB/200	
  EST	
  
1/1	
  
Samuel) segue a aprender día a día,
AINHOA	
  GARCIA	
  
ALEVIN	
  
400	
  LIB/200	
  EST	
  
1/2	
  
esforzándose ao máximo. Temos una gran
LUCIA	
  SANCHEZ	
  
ALEVIN	
  
400	
  LIB/200	
  EST	
  
5/17	
  
PABLO	
  VIVERO	
  
ALEVIN	
  
200	
  BRA/200	
  EST	
  
2/2	
  
xeración de atletas. Mentres o equipo
JUAN	
  PEREZ	
  
ALEVIN	
  
200	
  BRA/200	
  EST	
  
5/2	
  
infantil segue mellorando e conseguindo
INES	
  GRAÑA	
  
ALEVIN	
  
200	
  BRA/200	
  EST	
  
2/2	
  
obxectivos cada vez máis ambiciosos.
ELSA	
  LOPEZ	
  
ALEVIN	
  
200	
  BRA/200	
  EST	
  
4/1	
  
Noraboa!!
Resultados do día 2 de abril en Ferrol (5ª xornada)
DUATLÓN
A tempada de duatlón comeza a volverse
máis esixente co clasificatorio para
o Campionato Galego. Neste caso seguimos
evolucionando clasificando a 6 participantes para
dito Campionato (Inés Serantes e Damián Suárez
na categoría Benxamín ,Inés Graña e Ainhoa
Garcia en Infantis e Ricardo Freire e Noelia
Serantes en cadetes). Estamos moi contentos de
ver disfrutar aos nosos triatletas.
Noraboa a todos!!

Ferrol,houbo dúas novas
xornadas de liga
alevín,dicir que seguimos evolucionando
favorablemente, seguimos disfrutando da
competición e seguimos aprendendo ó máximo.
Este equipo ,formado por nadadores na
categoría masculina coma Javier Piñón,Xan
Pérez,Raúl Freire,Manuel Riveiro,Pablo Vivero e
Juan Pérez,mentres que na categoría feminina
contamos
con
Helena
Fernández,Ainhoa
Garcia,Lucia Sánchez,Inés Graña ou Nerea
Arrivi esforzase e busca conseguir os seus
obxectivos día a día, e os resultados están ahí,
espectaculares!!
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Clube de Remo Cedeira
Gran final de tempada de bateis para o Clube de Remo Cedeira.
O pasado 23 e 24 de abril,
celebrouse na Pobra do
Caramiñal o Campionato Galego de Bateis,
no que o Clube de Remo Cedeira estaría
representado pola tripulación absoluta
masculina.
Na xornada do sábado terían lugar as
eliminatorias nas que só os dous primeiros
equipos de cada tanda consegurían o acceso
á gran final do domingo. A nosa tripulación
conseguiu o segundo posto e así participar
na final do día seguinte. O domingo ás 11
da mañá darían comenzo as regatas onde
os cedeireses farían unha gran regata e subirian
ó podio nunha terceira posición o que lles daria
a posibilidade de participar no Campionato de
España que se celebraría á semana seguinte nas
augas de Teis (Vigo).

domingo se celebrarían as finais A e B, na que o
Clube de Remo Cedeira xogaríase os postos do 6º
ó 10º,e tras unha gran regata resarcíndose do día
anterior, e logo dunha gran loita coa tripulación
de Astillero polo primeiro posto desta final, non
se puido lograr por tan só 3 segundos ,logrando
así o 7º posto no Campionato de España, o que
sabe a gloria, logrando estar un ano máis entre os
grandes do remo español, clubes tan grandes en
historia e sobretodo en recursos coma Astillero,
Kaiku, Tirán, Cabo de cruz, Zierbena…
Este mérito deportivo,non só é froito do traballo
e esforzo dos remeiros do club, senón que
desde o club, debemos de agradecer á empresa
Hermanos García Yáñez SA, o ternos mercado
unha embarcación nova para poder competir en
igualdade de condicións que o resto de grandes
equipos.
Desde o Clube de Remo Cedeira queremos
O sábado 30 darían comenzo as eliminatorias do aproveitar a ocasión para dar as grazas ó
Campionato de España no que a nosa tripulación pobo de Cedeira e empresas, xa que sen a
non teria un dos seus mellores días e non súa colaboración nos momentos que o clube o
conseguiría o acceso á final. Na xornada do necesita, sería imposible seguir adiante.
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Para celebrar o Día das Letras Galegas,
no Auditorio Municipal haberá dous
espectáculos, o martes 17 e o sábado 21,
orientados ao público familiar.
O martes 17 a compañía Lucecús Teatro
achegaranos “A verdadeira historia do
poeta Manuel de Paderna”personaxe
narrado por Manuel María. Nesta función
todos os pequenos e pequenas recibiran
un conto de agasallo.

O sábado 21 os poemas de Manuel María
poderemos desfrutalos a través das
voces de Uxía Senlle e Magín Blanco co
seu “Canta o Cuco”. Unha globalidade
de ritmos e estilos musicais para vestir
os versos de Manuel María que abrangue
desde a música tradicional propia ata os
universos próximos do pop e o rock pasando
polos aromas de cada canción de autor ou
os aires latinoamericanos do tango e o son
cubano.
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