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ATLETISMO

Hoxe. Palas-Melide
OS 21 DO CAMIÑO

Esta tarde o Camiño de Santiago converterase nun circuito depor-
tivo coa celebración da media maratón “Os 21 do Camiño”, que 
percorrerá o treito da vía xacobea entre Palas de Rei e Melide.
As 800 prazas que se ofrecían para a carreira – 50 máis que na 
pasada edición - cubríronse antes do peche do prazo de inscrip-
ción, demostrando un éxito de convocatoria que se repite ano a ano.

A carreira comezará ás 18:30 h. na Praza de Palas de Rei, onde 
estarán corredores de toda Galicia pero “o que máis nos enorgu-
llece é a participación de xente da contorna de Palas e de
Melide que non participa noutras probas en todo o ano e que ,sen 
embargo, prepáranse para estar nesta carreira porque é a do pobo, 
a da comarca, entrenan durante meses para estar nela”, explican 
desde a Asociación Deportiva Cerne, de Melide, que organiza a 
proba. 

Nos primeiros seis quilómetros, a proba transcorre por un circuíto 
no entorno de Palas. Á saída da vila, os corredores incorpóranse ao 
Camiño de Santiago propiamente dito e percorren quince quilóme-
tros máis nun trazado de empedrado, asfalto e terreo, á beira de 
monumentos medievais en un entorno natural privilexiado. 

A carreira discorrerá por un espazo declarado Patrimonio da
Humanidade polo que a organización fai un chamamento á cola-
boración dos participantes a coidar o entorno e deixalo completa-
mente limpo. Haberá premios en metálico para os cinco primeiros 
clasificados e as cinco primeiras clasificadas (500, 300, 200, 100 e 
50 euros). Tamén haberá un Premio Especial Récord da Proba, acu-
mulable, para atletas que batan o récord da proba tanto en categoría 
masculina (1h:09m:54s) como feminina (1h:18m:44s) obtendo un 
premio de 200 €.

Como anos anteriores, haberá unha cronoescalada cronometrada 
no lugar do Mato, dende o quilómetro 11 ata o 12,6 da carreira, 
nun dos tramos de maior desnivel do circuíto. Haberá premios en 
lotes de produtos para os que completen primeiro esa distancia e 
rematen a media maratón.

Os organizadores contan coa colaboración duns 150 voluntarios 
que estarán a pé de ruta para guiar aos corredores nos cruzamen-
tos e  ofrecerlles avituallamento.

Os dorsais poden recollerse dende as 11:00 a 13.00 e de 15.00 ata 
as 18:00 horas na praza de Palas. Deberase presentar o DNI, e para 
recoller o de outra persoa deberase acudir con fotocopia do DNI.

Mañá. Foz-Burela
15KM A MARIÑA BANCO MEDIOLANUM

 Mañá celébrase a terceira edición desta carreira na que os par-
tipantes percorren 15 quilómetros pola costa de Foz e Burela. A 
saída será ás 11:00 horas desde a praia de Llás, onde a organi-
zación instalará unha carpa para o previo da proba, e a chegada 
estará situada na praza do Concello en Burela. 

Os organizadores porán a disposición dos corredores e corredoras 
líneas de autobús de Burela a Llás, para levalos ata a liña de saída 
antes do inicio da proba ou devolvelos a Foz, cando finalicen a 
proba. Estableceranse oito clasificacións diferentes en función das 
categorías: Absoluta, Promesa-Junior (1997-2003), Sénior (1985-
1996),  Master A (1970-1984), Master B (1960-1969) e Master C (ata 
1959)

Haberá premios en metálico para os tres primeros clasificados da 
categoría absoluta tanto masculina como feminina: 150 euros para 
os primeiros, 100 para os segundos e 50 para os terceiros.

Mañá. As Pontes
NORTHWEST TRIMAN CAMPIONATO GALEGO LONGA DISTANCIA

A praia do Lago acollerá mañá aos 720 participantes que tomarán 
parte nas dúas probas que se van a celebrar. De maneira paralela á 
disputa do Campionato Galego de Longa Distancia tamén se dispu-
tará unha proba de Media Distancia.  

Os triatletas que queiran optar ao título galego terán que nadar 3,8 
quilómetros, pedalear 180 quilómetros en solitario e para rematar 
completar os 42,2 quilómetros que compoñen a maratón. Entre 
os participantes haberá corredores dos clubs lucenses Cidade de 
Lugo Fluvial, AD San Ramón de Vilalba, Peña Lar Ciclista e Monte 
Penarrubia Running Club.

FÚTBOL SALA
Hoxe e mañá. Burela
COPA RAÍÑA

Burela acolle desde onte a final da Copa da Raíña de Futbol 
Sala que enfronta aos oito primeiros equipos da clasificación 
da Liga de Primeira División Feminina. 

Así, a última competición da temporada medirá a CD Futsi Atlé-
tico Navalcarnero, o Pescados Rubén Burela FS, o Ourense CF 
Envialia, o Jimbee Roldán FSF, o Poio Pescamar FS, o AE Penya 
Esplugues, o Universidad de Alicante e o AD Alcorcón FSF.

A competición arrancou onte no pavillón de Vista Alegre, que 
acolleu a disputa dos cuartos de final nos que as anfitrioas se 
mediron ao Alicante. 

Esta tarde será a quenda das semifinais, ás 17:45 horas e ás 
20:00 horas. A final disputarase mañá a partir das 17:00 horas. 

Burela xa acolleu en outras dúas ocasións este torneo, daquela  
Copa de España de Fútbol Sala Feminino, en 2011 e en 2014. O 
Burela FS chegou a catro finais, conseguindo, en 2013, o título.

O actual campión é o Navalcarnero. As madrileñas foron ver-
dugo das burelás na última edición da Copa celebrada en xuño 
pasado en Cádiz.

PIRAGÜISMO

Mañá. Portomarín
LIGA PROVINCIAL

Portomarín acolle mañá a terceira regata da Liga Provincial 
de Piragüismo na que participarán maís de 200 padexeiros e 
padexeiras dos clubs  Cidade de Lugo, Fluvial de Lugo, CD San 
Ciprián, Altruán de Ribadeo, Kayak de Foz e Club de Piragüismo 
de Viveiro.

Desde ás 10:30 horas, desenvolveranse probas das modalida-
des C-1 e K-1 en diferentes categorías, desde prebenxamín ata 
veterano tanto masculina como feminina. 

Os máis pequenos protagonizarán as primeiras saídas. A mañá 
pecharase cos deportistas das categorías sénior e veterano, 
que serán os últimos en tomar a saída as 12.10 horas.

Na última proba da liga provincial, disputada no encoro de Río 
Covo, en San Cibrao,  a vitoria foi para o  Club Fluvial de Lugo, 
que rematou seguido polo Cidade de Lugo e polo Club Kayak 
Foz. O Cidade de Lugo, campión da pasada edición, mantense no 
liderado da clasificación.

A competición continuará ata o mes setembro coa disputa 
doutras tres probas que se celebrarán, segundo o calendario 
previsto, en Ribadeo, Viveiro e Foz.

Hoxe e mañá
COPA GALEGA DIVISIÓN HONRA

Burela FS e EDM Concello de Guitiz disputan a fase final da 
Copa Galega de División de Honra no polideportivo municipal 
Novo Mesoiro da Coruña. 

Os guitiricenses abren a competición coa primeira semifinal na 
que se medirán, a partir das 17:00 horas, ao Santiago Futsal. 
Os laranxas, que optan a revalidar o título, terán como primeiro 
obstáculo ao Academia Red Blue 5 Coruña, co que xogarán a 
partir das 19:00 horas.

Os vencedores das semifinais enfrontaranse polo título mañá a 
partir das 18:00 horas. 

XIMNASIAX

Mañá. Ourense
CAMPIONATO GALEGO PROMOCIÓN

Mañá dispútase no pavillón dos Remedios de Ourense o Cam-
pionato Galego de Ximnasia de Promoción no que participarán 
os clubs lucenses Escola de Ximnasia Porta Norte, Club Xim-
nasia Viveiro, Club Gravity, Escola de Ximansia Areoura, Club 
Quicela e Club Violeta.

Durante a mañá será a quenda para as ximnastas das catego-
rías master, júnior e cadete que realizarán, primeiro, actuacións 
individuais e logo por conxuntos.

Ao longo da tarde, intervirán as deportistas das categorías 
infantil, alevín, benxamín e prebenxamín, primeiro individual-
mente e logo en equipo.

Hoxe. Lugo
LIGA PROVINCIAL DE BOLOS CELTAS

Esta fin de semana dispútase a última xornada da liga provincial 
de bolos celtas con estes emparellamentos.

COMMPETICCIÓNNS

CAT. LOCAL VISITANTE LUGAR DATA
L. Prov. O Cadaval Santalla A Pastoriza Maña,17:00h

L. Prov. Meira Órrea UDB Xove Meira Mañá,17:00h

L. Prov. Meira Órrea CBX Xove Meira Mañá,17:00h

L. Prov. Club Ribatra Santa Marta Ribadeo Mañá,17:00h

BOLOS

FUTBOLÍN
Hoxe. Xove
CAMPIONATO FÚTBOLÍN

O Centro Social de Lago en Xove organiza a partir das 17:00 
horas un campionato de futbolín no que participarán 16 parellas. 
Mediranse  nunha primeira fase con 4 grupos de 4 parellas cada 
un, onde xogarán sistema de liga de todos contra todos. 

As oito mellores parellas, duas por cada grupo, clasificaranase 
para a segunda fase na que disputarán eliminatorias directas ata 
chegar á final. Haberá premios para as catro primeiras parellas.
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NATACIÓN

TENIS BILLAR

Mañá. Carballedo
TRAVESÍA ENCORO DOS PEARES

Mañá dispútase a segunda proba do Circuíto Galego de Augas Abertas 
nas augas do encoro dos Peares, no concello de Carballedo.

O CN Escualos organiza esta travesía a nado, a segunda do circuíto 
despois da disputada o pasado 2 de xuño en Ortigueira coa organiza-
ción do CN Cedeira.

Os nadadores e nadadoras terán que percorrer 3.600 metros, comple-
tando tres voltas a un circuito de 1.200 metros. Estímase que a tempe-
ratura da auga rondará os 18 graos polo que o traxe de neopreno será 
opcional.

Os vinte primeiros clasificados sumarán puntos no ránking do circuíto 
galego. Para poder optar aos premios ou á clasificación final, os nada-
dores deben finalizar cinco das  catorce travesías que o compoñen.  
Para o cómputo  total de puntos de cada participante, teranse en conta 
as cinco  mellores puntuacións acadadas.

Ademais da proba raíña, na que participarán máis de 70 nadado-
res de diferentes clubs galegos, entre eles cinco do club anfitrión, 
paralelamente desenvolveranse outras dúas competicións de menor 
esixencia.

Dispútase o Trofeo Campus da Auga, cun percorrido de 1,2 metros e 
unha Travesía Infantil de 200 metros. Ademais, haberá un servizo de 
ludoteca infantil no que se poderán entreter todos os nenos e nenas 
que acompañen aos participantes.

Hoxe e mañá, Ribadeo
TORNEO SD RIBADEO

A SD Ribadeo continúa o seu mes de torneos que xa son unha 
auténtica referencia nestas datas, por número de participantes e por 
calidade da competición. Despois dos de cadete e infantil, disputados 
nas dúas últimas fines de semana, hoxe e mañá é a quenda de pre-
benxamíns e benxamíns. O Pepe Barrera e o Gregorio Sanz acollerá os 
encontros.

A competición prebenxamín reunirá 16 equipos de Galicia, Asturias e 
Cantabria. A representación lucense correrá a cargo da SD Ribadeo, 
Santiago de Foz e  Porto de Burela. Tras unha primeira fase en grupos 
que se disputará ao longo desta mañá, clasificaranse para a elimi-
natoria oito conxuntos que competirán polo torneo en eliminatorias 
directas. A final está prevista para as 21.00 horas. 

Co mesmo formato competitivo disputase o torneo benxamín, no que 
participarán 33 equipos. SD Ribadeo, ACD Valadouro, Mondoñedo, 
Santiago de Foz, Porto de Burela e Burela SD forman parte do cartel 
do evento, que completan equipos chegados de distintos puntos do 
territorio nacional coma Galicia, Asturias e Cantabria. 

A fase de grupos xógase ao longo da xornada. A competición continúa 
mañá coas eliminatorias, desde oitavos de final. A final xógase ás 
17:45 horas.

As 15:00 horas, celébrase un concurso de penaltis e tiros de medio 
campo coa participación de xogadores e afeccionados. Unha das 
atraccións do Torneo no que poden participar todos os interesados..

LOITA

Mañá. Vila de Cruces
XORNADA FINAL LIGA DEPORTE BASE

O Club de Loitas Olímpicas de Vilalba, o Club de Loita de Rábade e 
o Club de Loita Lugo participan hoxe na derradeira xornada da Liga 
Deporte Base que se disputa no pavillón municipal de Vila de Cruces, 
en Pontevedra.

O equipo chairego competirá entre os seis mellores de Galicia, optando 
a quedar no primeiro posto. Mentres os clubs de Rábade e Lugo 
participarán na competición encadrados no segundo grupo, no que se 
reparten do sétimo ao décimo quinto posto.

FÚTBOL
Hoxe. Outeiro
DIVISIÓN DE OURO FEMININA

O Club Fluvial de Lugo disputa esta tarde a partir das 16:00 horas a 
semifinal do Campinato Galego de Primeira Disivión fornte ao Sporting 
Club Casino na Coruña.

Outro equipo lucense, o Club de Tenis As Termas, acadou as semi-
finais polo título de Segunda División, que disputará tamén a partir 
das 16:00 horas contra o Casino Coruña. Mentres, o Club de Tenis 
Chantada tratará de manter a categoría ante o Club Tenis Redes B, 
tamén ás 16:00 horas.

Co mesmo obxectivo,  a permanencia,  na Disivión de Ouro feminina, 
mídese o Club Deportivo D10 ao  C. Ind. Pontevedra ás 16:00 horas.

COMPETTICIÓNN BILLLAAR
CAT. LOCAL VISITANTE DATA

Galega A O Braseiro Santa Compaña Hoxe

Galega A Chámalle X Pigeon.es Hoxe

Galega A Bolita Nocturna D’Vuelta Hoxe

Galega A Como Sempre Revestimentos Raposo Hoxe

Galega A Pingos Pub Omega Hoxe

Galega A Mouchos Flama Hoxe

Ind. 2ª Jose Capón Jose Cazón Hoxe

Ind. 2ª Jorge Blanco Jose M. Díaz Hoxe

Ind. 2ª Iván Rey Carlos Palmeiro Hoxe

Ind. 2ª Alberto Rguez Víctor Castro Hoxe

Ind. 2ª Marcos Glez Nery Fdez Hoxe

Ind. 3ª Borja Argerey Jose Sampayo Hoxe

Ind. 3ª Mario López Laura Sarai Hoxe

Ind. 3ª Jaime Fontal Rubén Fdez Fdez Hoxe

Ind. 3ª Carlos M. Ferrandiz Ángel Doural Hoxe

Ind. 3ª Amalia Buide Mar Expósito Hoxe

Ind. 3ª Samuel Yanes Justo Rguez Hoxe

Ind. 3ª Bruno Rguez Iván Meilán Hoxe

Ind. 3ª Enrique Freire Leire Folgueira Hoxe

A Costa Emilio Rego Iván Fdez Hoxe

A Costa Ignacio Fdez Manuel Uría Hoxe

A Costa Nacho Fdez Óscar García Hoxe

A Costa Luis Dayán Demetrio Salgueiro Hoxe

A Costa Felipe Manin Jose Candal Hoxe

C. Esp. OP ASTB O Braseiro Hoxe

C. Esp. OP Atraque Los Tercera Hoxe

C. Esp. TM Siglo XXI Bolita & Bolita Hoxe

C. Esp. TM Bordados Lugo Poolmonia Hoxe

COMPETTICIÓNN DAARDOSS 
CAT. LOCAL VISITANTE DATA

Liga G. 1 Game of Darts Timón Hoxe

Liga G. 3 O Chao 1 Bar Curra Hoxe

Liga G. 4 Chacaritas Bar Pacheco Hoxe

Liga G. 4 O Chao 2 Santa Cruz A Hoxe

Liga G. 4 Pipokateam Estreitoteam Hoxe

Liga G. 5 Politécnica Eu que sei Hoxe

Liga G. 7 A Bichería A pau seco Hoxe

Liga G. 8 O Chao 3 Bar Nela Hoxe

Liga G. 8 Ruxedarts Haberlos Hailos Hoxe

Liga G. 9 A Veiga Gaudinos Hoxe

Liga G. 9 Pub Tibor Meira 3 Hoxe

Liga G. 9 Paris Brothers Perfil Hoxe

Liga G. 10 Perfil A Kova Salgueira Hoxe

Liga G. 10  Relámpagos Outeiro Hoxe

Liga G. 12 Venus Undertarke Hoxe

Liga G. 13 Porco Celta Relámpagos Hoxe

Liga G. 14 Non podemos con elas Nin Pescado Hoxe

Liga G. 15 Bar Gaucho Os de arriba Hoxe

Liga G. 16  Paradeladarts Los Languis Hoxe

Liga G. 16 Breogán Tenlo Hoxe

Liga G. 16 Politécnica Paradeladarts Hoxe

Liga G. 17 Ángeles del infierno A Pas Hoxe

Liga G. 17 Braseiro El Balcón Hoxe

Liga G. 17 D10 Félix Hoxe

Liga G. 18 Campeliños Ismael Hoxe

Liga G. 18 Club Náutico A Parra Hoxe

Liga G. 19 Non teñen tempo Zuloteam Hoxe

Liga G. 20 Coco Loco Tiempos Hoxe

Liga G. 21 Centro Cultural Os que faltaban Hoxe

Liga G. 21 Fevisa Enxebre Hoxe

Liga G. 22 Avenida Breogán Hoxe

DARDOS

FÚTBOL BASE

COMPETICIÓN FÚTTBOL BASSE PPRROVVINNCCIAALL

CAT. LOCAL VISITANTE LUGAR DATA

Ascenso Cad. Calasancio Ribadumia Álex Blanco Hoxe 18:30h

Ascenso Inf. Sálvora SD Burela Ribeira Mañá 17:00h

Ascenso Inf. Boiro  SD Viveiro Boiro Hoxe 12:30h

COMPETTICIÓNN FÚÚTBOLL

CAT. LOCAL VISITANTE LUGAR DATA

Copa Pref/1ª Lemos Riotorto A Pinguela Mañá 18:00h

Copa Pref/1ª Friol A Ribadeo A Reigosa Mañá 18:00h

Copa 2ª/3ª Roupar San Lázaro Outeiro Mañá 18:00h

Copa Vet. A Canteira Comercial A Canteira Hoxe 19:00h



FÚTBOL SALA
CLINIC

LUGO SALA ORGANIZA ESTA ACTIVIDADE DE FORMACIÓN DE ADESTRADORES que 
por terceira vez se celebrará no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo os días 22 e 23

Conta atrás para a terceira edición do Clinic de 
Lugo, que terá lugar o sábado 22 e o domingo 23 
de xuño no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo. 
O club, que segue apostando pola formación de 
adestradores, aumenta o número de ponentes e 
a duración da actividade, que aposta pola for-
mación como unha “vía de crecemento” para as 
entidades que traballan neste deporte.
O clinic reúne de novo en Lugo a un elenco de 
luxo, con dez ponentes  que compartirán a súa 
experiencia e coñecementos en diferentes áreas. 

Ponentes
Un dos convidados será o seleccionador espa-
ñol Fede Vidal,  que se fixo cargo do combinado 
absoluto a pasada temporada despois de varios 
anos como asistente de José Venancio Löpez e 
responsable das categorías sub 18, sub 19 e sub 
21, e que falará sobre “os fundamentos tácticos 
na defensa de cambios” 

Os asistentes tamén poderán escoitar a Eduar-
do Sao Thiago “Duda”,  adestrador do Al-Yar-
mouk de Kuwait. A charla do hispano-brasileño, 
que conseguiu catro ligas e tres copas no Pozo 
Murcia, tratará sobre “ balón parado ofensivo”.

Outras das figuras do Clinic será o rioxano Ima-
nol Arregui, que cumpriu nove temporadas á 
fronte do Osasuna Magna da Primeira División 
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de Galicia, ademais de directivo de Lugo Sala.  
A súa intervención centrarase en describir as 
estratexias dirixidas a facer que os equipos sa-
quen o máximo rendemento do potencial indivi-
dual dos xogadores.  

Unha das novidades será a participación do ades-
trador axudante do Cafés Candelas CB Breogán, 
Javi Muñoz, que incidirá en aspectos comúns aos 
dous deportes como os bloqueos directos,  as-
pecto fundamental do baloncesto que pouco a 
pouco se incorpora tamén ao fútbol sala. 

O preparador físico Diego Bouzas falará sobre 
“adestramentos funcionais e prevención de le-
sións en fútbol sala” mentres que David Roibás, 
preparador de porteiros de Lugo Sala, compar-
tirá cos asistentes aspectos relativos ao “que-
cemento técnico dos porteiros”.

Horarios e inscricións
O Clinic comezará o sábado ás 9:00 horas e pro-
longarase ata pasada a medianoite, cunha última 
intervención de Luis Abel Taboada tras a cea ofi-
cial que se inclué no prezo da inscrición –entre 
100 e 110 euros-. As ponencias continuarán o 
domingo, desde as 10:00 horas ata as 15:00 ho-
ras, momento da clausura. Ademais de asistir aos 
relatorios, os inscritos recibirán documentación e 
vídeos sobre os contidos abordados no Clinic. 

da Liga Nacional de Fútbol Sala, e que exporá os 
seus coñecementos sobre “fases do contraataque”.

Entre os ponentes tamén estará Marc Carmona, res-
ponsable do departamento de formación de adestra-
dores no FC Barcelona, que repetirá por terceira vez no 
Clinic. Dedicará a súa intervención a responder ás pre-
guntas dos participantes respecto de calquera cuestión 
relacionada coas competencias específicas ou persoais 
que se requiren nos banquiños de fúbol sala. 

Entre os ponentes, estará tamén o lucense Die-
go Ríos, que vén de incorporarse ao Levante FS, 
despois de catro  temporadas dirixindo ao Parru-
lo Ferrol, ao que ascendeu á maxima categoría no 
curso 2016-2017. O técnico, de só 35 anos, é un dos 
emblemas do fútbol sala lucense, xa que a súa tra-
xectoria nos banquiños despegou co Azkar Lugo do 
que se fixo cargo procedente do filial.

Como vén sendo habitual,  as xornadas inclúen ta-
mén relatorios que abordan o traballo formativo 
desde diferentes perspectivas. Así, na nómina de po-
nentes figura tamén Isabel García, psicóloga da AD 
Alcorcón e da selección española de fútbol sala, que 
recentemente se proclamou campioa de Europa. 

A dimensión psicolóxica do deporte tamén será 
abordada por Luis Abel Taboada, coach deportivo 
e colaborador da Unidade de Psicoloxía do Deporte 


