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DEPORTES (2197)
Nace o Club Ciclista do Grove
Dec 05

O GROVE> A afección polo ciclismo que hai neste

municipio acaba de dar vida ó Club Ciclista do Grove. A entidade
conta cuns corenta membros que xa levan meses organizando
quedadas e saídas polo municipio e que agora, como membros
xa da Federación Galega, fan…
Ler máis ...

O Boiro cae en Barraña ante o
Sanxenxo
Dec 01

BOIRO> Derrota do Boiro na casa que caeu ante o

Sanxenxo con resultado final de dous a cero. Os homes de Juan
Carlos Andrés firmaron un partido pouco produtivo con apenas
ocasións de gol mentres que os pontevedreses foron
merecedores da vitoria polo seu xogo…
Ler máis ...

As Rías Baixas despiden a súa Tour
Running dende Cangas
Nov 26

PONTEVEDRA> Se lles gusta o atletismo, hai

unha data que teñen que apuntar no calendario. O domingo 7 de
decembro teñen unha cita en Cangas, e é que a vila será o
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escenario da proba que pechará o circuíto de carreiras Tour
Running Rías Baixas.
Ler máis ...

O campión
europeo
Chema
Martínez
participará na
carreira Sin-Son
Nov 21

A firma
Ecosport
Barbanza
promove un
campus de
fútbol en Noia

PORTODOSON> O concello de Porto do

Son ven de presentar a terceira edición da carreira Sin-

Nov 17

NOIA> A actividade, que se desenvolverá

no estadio de San Lázaro do 26 ó 31 de decembro, está

Son, co patrocinio de La Caixa, que se celebrará o vindeiro dirixida a rapaces de 8 a 16 anos.
21 de decembro. Pretenden que se consolide como unha Ler máis ...
das mellores carreiras de Galicia.
Ler máis ...

Homenaxe da
Peña
Deportivista
Pobrense a
Fernando

Exemplo de
superación nos
Special
Olympics de
Natación

Vázquez
Nov 17

Nov 17

RIBEIRA> A piscina da Fieiteira acolleu este

POBRA> A Peña Deportivista Pobrense do sábado a XVIII edición dos Xogos Autonómicos de

bar A de Rosa tributoulle esta pasada fin de semana unha Natación para persoas con discapacidade intelectual
homenaxe ó exadestrador do Deportivo da Coruña,

Special Olympics.

Fernando Vázquez, polo ascenso do equipo a pasada

Ler máis ...

campaña a Primeira División, así como tamén pola súa
traxectoria como preparador. No…
Ler máis ...

O campionato
Galego de
Taekwondo
celebrase en
Porto do Son
este sábado
Nov 13

Pontevedra e
Celta veranse
as caras en
Pasarón polo
Trofeo Luis
Otero

PORTODOSON> O concello de Porto do

Nov 10

PONTEVEDRA> Pontevedra e Celta

Son en colaboración co club Natural Sport veñen de

veranse as caras este mércores en Pasarón. Será no

presentar o campeonato galego junior de taekwondo que

marco do Trofeo Luis Otero, un encontro ao que ambos

se levará a cabo este sábado no pavillón Santa Irene de

conxuntos chegan en moi boa forma e que permitirá ver
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Porto do Son. Participarán clubes de toda Galicia e

sobre o céspede pontevedrés algunha das estrelas destes

deportistas que…

equipos.

Ler máis ...

Ler máis ...

O Marino de
Luanco será o
rival do Boiro
nos
dezaseisavos
de final da Copa Federación
Cafetería Toffe
Nov 04

BOIRO> A Federación Española fixo xa

Nov 03

Éxito de
organización
na II Carreira
Popular de
Rianxo-

RIANXO> Os vencedores da proba en

público os emparellamentos dos dezaseisavos de final da categoría absoluta foron o marroquí, Akka Essaadaoui, en
Copa Federación. Nesta ronda o Club Deportivo Boiro, que homes, e Raquel Suárez, en féminas.
se proclamou campión da fase autonómica deste torneo,

Ler máis ...

terá coma rival ó Marino de Luanco. Ademais no sorteo
realizado xa se fixaron…
Ler máis ...

Céspede con
certificado
FIFA para
adestrar en
Ribadumia
Out 29

RIBADUMIA> Os xogadores dos dez

O
Internacional
de Taekwondo
suma nivel e
participación
na XVII edición
Out 27

equipos que alberga o Umia Lub de Fútbol e outros
colectivos de Ribadumia que emprega no campo da

PONTEVEDRA> Algúns dos mellores

taekwondistas de España e Portugal estarán esta fin de

Bouza, xa poden entrar a xogar no novo céspede de última semana en Pontevedra para participar na décimo sétima
xeración. Esta mañá a alcaldes ada localidade xunto ó

edición do Torneo Internacional nesta disciplina. Máis de

presidente do…

mil deportistas participarán durante dous días nas probas

Ler máis ...

de competición, coas modalidades de combate o sábado…
Ler máis ...

Máis...
O Boiro, campión
Noia acollerá o xoves O Boiro enfrentarase Castiñeiras: 'A
autonómico da Copa a final autonómica ó Coruxo na final da rivalidade dun derbi
Federación
da Copa Federación Copa Federación
sempre achega as
diferenzas'

O Boiro espera rival
na final da Copa
Federación

A Deputación
O Noia recibirá ó
colabora coa
Santiago Futsal nos
organización do
dezaseisavos de final
Congreso Mundial de da Copa do Rei
Deporte Escolar
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Presentada a 14ª
edición do
Campionato
Internacional de
Taekwondo Cidade
de Ribeira

Aumenta a inscrición Ana Peleteiro deberá Máscaras.... fóra
Juan Carlos Andrés xa
na segunda edición por quirófano debido chupetes... e a xogar! exerce coma novo
da Carreira Popular a unha lesión de
adestrador do Boiro
Toffe 'Concello de
ligamentos
Rianxo"
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