
 

 

  

 



 

O mes de agosto desprazou todos os fin de semana a deportistas do Club Piragüismo Penedo                
por todo o territorio nacional. Os máis pequenos de Slalom competiron en Dumbría así como               
no campionato de España en Arfa/Seu, o equipo de Slalom Olímpico desprazouse ao             
campionato de España en Léon. Así mesmo, o equipo de kayakpolo foi o club organizador do                
Torneo Virxe da Rocha, celebrado en Caldelas de Tui así como asistiu a Cangas para disputar un                 
novo Torneo. 

Campionato de España de Slalom Olímpico 
A primeira proba do mes de agosto foi o esperado campionato de España de Slalom               

Olímpico celebrado en Sabero, León. Este evento confecciona ademáis moitos dos postos do             
equipo sénior así como o junior e sub-23 que participarán nos eventos internacionais restantes              
da tempada. 

O noso club partía cara a esta proba con diversos candidatos ao equipo nacional              
español como son: 

- Ainhoa Lameiro: equipo junior e sub-23 nas categorías K1 e C1 Junior 

 

 



 

- Daniel Pérez Cortegoso: equipo junior e sub-23 nas categoría C1 Cadete

 

- Borja González Martínez: equipo junior e sub-23 nas categoría C1 Cadete 

 

- Miguel Ángel Lorenzo Olaya: equipo junior e sub-23 nas categoría C1 junior 

 



 

 

O mércores pola tarde, o equipo senior puxo rumbo a Sabero para disputar o campionato de                
España cun total de 7 padexeiros. 

Nas xornadas do xoves e do venres tiveron lugar os adestramentos libres no cauce do               
río Esla. Nestes adestramentos tivo lugar a toma de contacto definitiva co río así como a posta                 
a punto de cara a competición. A elevada presencia de palistas nos adestramentos xa              
denotaba a elevada participación que asistiu nesta edición. 

O venres as 19.00 fíxose a demostración do recorrido da proba do sábado mentres que               
a reunión de xefes de equipo tivo lugar as 20.00, dando así comezo de forma oficial a proba. 

O recorrido trazado no día do sábado destacou polo nivel técnico así como físico              
esixido para todos os deportistas. Neste recorrido os nosos palistas conseguiron rendir a un bo               
nivel acadándose os seguintes resultados: 

- Ainhoa Lameiro foi clasificada en C1 senior e primeira clasificada en C1 junior. En K1 foi 
terceira clasificada .  

- Borja González logrou gañar a manga clasificatoria e foi cuarto na final despois de 
cometer un pequenos erros. 

- Daniel Pérez acadou a segunda posición en C1 cadete facendo un bo millaxe. Esta 
actuación permitiulle ter opcións directas de acceder ao equipo junior. 

- Iago Varela foi noveno en k1 cadete e quinto en c1 cadete 
- Marcos Fortes, así mesmo consegui acceder a final senior de C1. 
- Daniel Núñez despois de facer un bo descenso, conseguiu entrar na final junior de k1. 

Na final pequenos erros relegárono a posición 
- Agoney González finalizou a proba do sábado en en C1 

 



 

Na xornada do domingo mantivéronse as boas sensacións conseguindo os seguintes           
resultados: 

- Ainhoa Lameiro foi clasificada en C1 senior e primeira clasificada en C1 junior. En K1 foi 
terceira clasificada .  

- Borja González logrou gañar a manga clasificatoria e foi cuarto na final despois de 
cometer un pequenos erros. 

- Daniel Pérez acadou a segunda posición en C1 cadete facendo un bo millaxe. Esta 
actuación permitiulle ter opcións directas de acceder ao equipo junior. 

- Iago Varela foi noveno en k1 cadete e quinto en c1 cadete 
- Marcos Fortes, así mesmo consegui acceder a final senior de C1 sendo noveno na final 
- Daniel Núñez despois de facer un bo descenso, conseguiu entrar na final junior de k1. 

Na final pequenos erros relegárono a posición 
- Agoney González finalizou a proba do sábado en en C1 

No cómputo das dúas xornadas obtivéronse os seguintes resultados: 

- Ainhoa Lameiro foi clasificada en C1 senior e primeira clasificada en C1 junior. En K1 foi 
terceira clasificada .  

- Borja González logrou gañar a manga clasificatoria e foi cuarto na final despois de 
cometer un pequenos erros. 

- Daniel Pérez acadou a segunda posición en C1 cadete facendo un bo millaxe. Esta 
actuación permitiulle ter opcións directas de acceder ao equipo junior. 

- Iago Varela foi noveno en k1 cadete e quinto en c1 cadete 
- Marcos Fortes, así mesmo consegui acceder a final senior de C1 sendo noveno na final 
- Daniel Núñez despois de facer un bo descenso, conseguiu entrar na final junior de k1. 

Na final pequenos erros relegárono a posición 
- Agoney González finalizou a proba do sábado en en C1 

Deste xeito, Ainhoa Lameiro mantería a súa praza no equipo e Daniel Pérez quedaríase a 
escasas décimas de obter o seu pase ao Europeo deste ano. 

Na clasificación por clubes, o club Piragüismo Penedo finalizou na quinta posición. 

Torneo de KayakPolo Virxe da Rocha 
O club Piragüismo Penedo organizou o torneo Virxe da Rocha en Caldelas de Tui para nas                
categorías Absoluta e SUB16. 

A categoría absoluta constou cunha participación de 4 equipos: 

- Rodeira de Cangas 
- Combarro de Pontevedra 
- Transnos-Penedo: integrado polas nosas padexeiras do equipo feminino Laura,         

Mónica, Trini, Tamara e Nerea xunto a Jorge e Fernando 
- Penedo: integrado por membros do equipo absoluto do Penedo, Jorge, Eva, Raúl,            

César e David máis Lucas del Silla (Valencia), Erik do equipo Xuvenil (As Pontes) e Jhon                
do Rodeira (Cangas). 

Na categoría sub16 foron tres os equipos participantes: 

- Penedo azul, formado por: Pablo, Germán, Sergio, Sabela, Anita e David 
- Penedo blanco, formado por: Borja, Aimar, Cristian, Iago, Marcos, Anxo e Asier 

 



 

- Combarro 

Os nosos pequenos, debutaron neste torneo con tan só 5 adestramentos de preparación sen              
isto mermar a súa ilusión loitando coma leóns ao longo de todo o torneo. 

Os resultados quedaron da seguinte forma: 

 III TORNEO AMISTOSO DE KAYAK POLO "VIRXE DA ROCHA"  

Categoría Absoluta: 

1° Clasificado: Trasnos-Penedo. 

2° Clasificado: Rodeira 

3° Clasificado: Penedo mixto 

4° Clasificado: Combarro 

 

Categoría Sub16: 

1° Clasificado: Combarro. 

2° Clasificado: Penedo Blanco. 

3° Clasificado: Penedo Azul. 

O trofeo ao goleador do torneo foi para Samuel do Rodeira. 

O trofeo ao equipo menos goleado do torneo sería para o Penedo de Caldelas de Tui. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

2ª Copa de España Xóvenes Promesas de Slalom 
O 12 e o 13 de agosto celebrouse no couquiño, en Dumbría, a segunda copa de España de                  
xóvenes promesas. O noso equipo, vixente campión nacional, presentouse cun equipo de 9             
deportistas.  

O venres foi a xornada de adestramentos. Despois de practicar diversas manobras no cauce do               
río Xallas realizouse a demostración do recorrido e a reunión de xefes de equipo. 

Na xornada do sábado, despois dunha boa xornada, o equipo conseguiu acceder ao terceiro              
posto. 

Para repoñer forzas, os nosos deportistas puideron degustar carne asada realizada por todos             
os papás que se desprazaron ata alí: 

 



 

 

Durante a xornada do domingo un novo trazado no cauce do río Xallas levaría a todos os                 
deportistas a dar o seu máximo un día máis. 

Destácanse os seguintes resultados: 

Brais Caride: 1º clasificado en C1 infantil A e 8º clasificado en K1 infantil A 

Yoel Costales: 4º clasificado en C1 infantil A e 11º clasificado en K1 infantil A 

Nicolás Sampaio: 4º clasificado en C1 infantil B e 8º clasificado en K1 Infantil B 

Selena Fernández: 6ª clasificada en K1 Infantil A e 3ª clasificada en C1 infantil A 

Hipólito Alves: 7º clasificado en K1 infantil A e 6º clasificado en C1 infantil A 

Joaquín Tajes: 5º clasificado en C1 Infantil B e 10º clasificado en K1 Infantil B 

Yurena Juste: 9ª clasificada en K1 infantil A 7ª clasificada en C1 infantil A 

Hugo Ricón: 9º clasificado en C1 infantil B e 11º clasificado en K1 infantil B 

O club ademais, conseguiu alcanzar o terceiro escalón do podium. 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Torneo de kayak polo 
Coincidindo coa Copa de España en Dumbría, o equipo de kayakpolo femenino e masculino              
desprazouse o 13 de agosto ata Cangas para competir no VI torneo de kayakpolo da liga Galega                 
absoluto e sub 16. 

O noso equipo feminino alzaríase coa vitoria mentres que o equipo masculino conseguiría             
rematar o torneo na 5ª posición. 

Campionato de Europa Junior e sub23 
Ainhoa Lameiro tamén conseguiu o seu acceso ao campeonato de Europa tanto en K1 como en                
C1. En K1 non conseguiu acceder as semifinais. Sen embargo, en C1, conseguiu realizar una               
gran proba e acceder directamente as semifinais. 

 



 

 

Na súa baixada de semifinal, Ainhoa Lameiro fixo unha baixada rápida, cunha navegación moi              
sólida dende o comezo ata o fin. Pese a marcar un crono moi bo, penalizar en tres portas                  
arredaríana da final ao sumarlle 6 segundos de penalización a súa marca. Unha gran actuación               
tendo en conta a súa xuventude da que podemos sen dúbida estar moi orgullosos. 

Xóvenes promesas 
O 26 e 27 de agosto os nosos pequenos desprazáronse ata a localidade Leridana da Seu                
D´Urgell para disputar a cita máis agardada do ano, o campionato de España de Xóvenes               
Promesas. Deste xeito, todos os nosos cracks mediríanse por primeira vez coa canle Olímpica              
da Seu D`Urgell ubicada no río Segre. 

Ao longo do venres levouse a cabo a primeira xornada desta cita. Ao longo da mañá tiveron                 
lugar os adestramentos mentres que ao longo da tarde, a partir das 14.00, tivo comezo a                
competición nun recorrido esixente como cabe de esperar nunha cita desta importancia. 

A canle de iniciación ou junior da Seu D `Urgell caracterízase por contar con rápidos              
movementos de auga e un marcado desnivel. O recorrido trazado para esta xornada             
amosábase esixente, especialmente a partires da porta 12, onde foron moitos os palistas que              
atoparon problemas para completar correctamente o circuito.  

Destacaron nesta primeira xornada, Brais Caride finalizando terceiro en C1, Yoel finalizando            
cuarto na mesma categoría e Hipólito quen conseguiu finalizar o día en sexto lugar. Selena               
Fernández conseguiu tamén finalizar en quinta posición en C1. Joaquín finalizou por a súa              
parte en octava posición en C1 ao igual que Yurena Juste en k1. Destacable tamén o papel dos                  
participantes en categoría cadete onde Daniel Pérez conseguiría finalizar primeiro.  
Ao final da tarde tivo lugar o campionato de España por autonomías por patrullas onde 3                
palistas pertencentes a unha mesma autonomía representan a súa comunidade autónoma. A            
nosa patrulla galega masculina de C1 (na que participaron Yoel e Brais) conseguiu o segundo               
lugar do podium moi perto do primeiro posto.  

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Na xornada do domingo un novo trazado aínda máis técnico faría esixir a máxima atención e                
esforzo dos nosos. De xeito similar ao acontecido coa xornada do sábado a parte final do recorrido                 
foi a que máis sorpresas deparou debido ao elevado desnivel así como ao trazado das dúas últimas                 
portas. 

Deste xeito, caben destacar os seguintes resultados: 

- Brais Caride: Campión de España Infantil de C1!! Despois dunha irregular baixada na             
primeira manga, o de Salceda sóubose sobrepor e realizar unha contundente segunda            
manga; con boas traxectorias e mantendo sempre a embarcación correndo finalizou a            
proba cun gran crono. 6 segundos de penalización debido ao toques en tres portas non               
privaron ao noso de gañar a manga. Os seus máximos rivais do sábado trocarían as               
súas posicións de xeito que, por desempate, proclamaríase campión de España. 

- Yoel Costales: 5º clasificado en C1 Infantil A 
- Hipólito Alves: 7º clasificado en C1 Infantil A e 11º clasificado en K1 infantil A e  
- Joaquín Tajes: 7º clasificado en C1 infantil B 
- Hugo Barros: 9º clasificado en C1 infantil B 
- Hugo Ricón: 10º clasificado en C1 infantil B 
- Selena Fernández: 6ª clasificada en C1 Infantila A e 6ª clasificada en K1 Infantil A 
- Yurena Juste: 9ª clasificada en C1 Infantil A e 7ª clasificada en C1 Infantil A 

Con todos estes bos resultados o club accedeu neste campionato de España ao terceiro posto               
do podium. 

Ademáis, este resultado tamén sumaría na liga Nacional, onde finalmente rematamos no            
terceiro posto. 

O 3° Posto na Liga Nacional e no Campionato de España é o resultado de todo este esforzo a                   
nivel de Club, pero ademais queremos destacar a Victoria de Brais Caride Rocha que lle deu o                 
Título de Campión de España en C1 Infantil. 

 



 

NORABOA BRAIS, NORABOA RAPAZES E MOOOOIIIITAS GRACIAS A TODOS OS QUE           
COLABORADES CO NOSO CLUBE!!!!! 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


