
 

SEGURAMENTE, O MELLOR GOL DO ANO 

A PREGUNTA LOGRARÁ QUIQUE, NO QUE RESTA 

DE TEMPADA, MARCAR O SEU 3º GOL EN PROPIA META?  

Cristian, logo dunha para-
da, ve a Quique adiantado e 
intenta o lanzamento... 

Á ÚLTIMA 

Quique ve que o balón vai 
fóra e frea na súa carreira, 
pero de costas ao balón... 

O balón impacta na cabeza 
do desorientado porteiro 
do Calvo Xiria... 

E acaba dentro da portería 
ante a sorpresa de todos os 
afecionados do pavillón. 

Sucedeu no derbi entre Camariñas e Calvo Xiria na Ponte do Porto. Mediada a 
segunda metade, o porteiro local atreveuse cun lanzamento a portería. O tiro iba 
fóra, ata que o porteiro do Xiria, Quique, o meteu de cabeza na súa  propia meta. 

 

O CALVO XIRIA ADIANTA A POSTA A PUNTO DE 
CARA Á VINDEIRA TEMPADA 
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O Calvo Xiria remata 
no mes de abril o cam-
pionato ligueiro en Se-
gunda Nacional no que, 
salvo sorpresa de última 
hora, ocupará a terceira 
posición da tabla calsifi-
catoria. As baixas de 
xogadores importantes 
coma Mario, Javi Zas e 
Dubra mermaron o 
potencial do equipo 
que, unido á irregulari-
dade amosada lonxe do 
Pavillón Municipal da 
Zona Escolar, non foi 
quen de loitar polo as-
censo de categoría. A 
favor do Calvo Xiria 
xoga agora a experiencia 
acumulada por xogado-
res novatos na categoría 
e no primeiro equipo, 
de cara a planificar a 
vindeira tempada. E 
neso anda agora o 
conxunto carballés. O 

O CALXO XIRIA ANTICIPA A PRETEMPADA 

adestrador Marcos 
Rodríguez ven de come-
zar o traballo de planifi-
cación coa posta en 
marcha de adestramen-
tos específicos que, de 
momento, céntranse no 
aspecto físico. Ese é 
agora o obxectivo dun 
Calvo Xiria que sairá a 
disputar o torneo de 
Copa pero que, segundo 
palabras do propio 

adestrador, non é un 
obxectivo prioritario. 
Marcos Rodríguez 
apunta á necesidade de 
comezar a traballar ou-
tros aspectos específicos 
a estas alturas de tempa-
da, sen marcarse obxec-
tivos no plano deporti-
vo, logo de saber que o 
Calvo Xiria non xogará 
polo ascenso a Primeira 
Nacional.  

Marcos comezou un afestramento específico 
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Os equipos alevíns do 
Xiria, o Caixanova Xiria 
A e o Caixanova Xiria 
B, xogaranse o título de 
campión provincial no 
último partido de liga, 
un encontro aprazado e 
coa data de celebración 
aínda por determinar. A 
falta dese partido, o 
Caixanova Xiria A é 
líder da clasificación con 
47 puntos, só un máis 
que o Caixanova Xiria 

B, que conta con 46. A 
superioridade dos dous 
equipos foi notoria du-
rante toda a tempada, xa 
que o terceiro clasifica-
do séguelles na tabla 
con 33 puntos. Quen si 
se sabe xa campión e o 
Caixanova Xiria en cate-
goría benxamín. Os 
máis pequenos do clube 
non deron opción aos 
seus rivais no campiona- 

OS MÁIS PEQUENOS TAMÉN GAÑAN 
OS ALEVÍNS E BENXAMÍNS DO XIRIA, CAMPIÓNS PROVINCIAIS 

¡¡¡¡ 
OS DOUS EQUIPOS 

EN CATEGORÍA 

ALEVÍN 

DISPUTARANSE O 

TÍTULO NUN 

CHOQUE DIRECTO 

COA DATA AÍNDA 

POR DETERMINAR 

!!!! 

to provincial e remata-
ron na primeria posi-
ción. O Caixanova Xiria 
sumou un total de 43 
puntos, oito máis que o 
segundo calsificado, o 
Caixanova OAR A. 
Ademais, o conxunto 
carballés foi o equipo 
máis realizador e o me-
nos goleado de todo o 
campionato, demostran-
do así a súa superiorida-
de.   
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A MELODÍA PERFECTA 
E de súpeto: - "¡Sólo 
están os rapaces! Eles 
son a realidade. ¡O dem-
áis é ilusión, vanidade, 
egolatría!" -. "¿Servirá o 
que fixemos para gañar 
un campionato ou é 
unha tolemia?.... ¡Qué 
importa!.... ¡Agora dou-
me conta! ¿Qué impor-
ta, campionato ou tole-
mia?... ¿Miña idea? -. 
¿Qué é a miña idea?"- 

Saxo... Contrabaixo..... 
Batería..... 

Como si foran gañando 
por dez goles: Andrés, 
Xan, o porteiro, os su-
plentes, todos, 
¡xogaban!... –"¡Por Deus 
qué ben xogaban!"... 

Trombón........Clarinete..
.......Trompeta....... 

Veulle a cabeza a me-
lodía de Jazz que máis 
lle gustaba. Un sexteto 
de músicos xeniais xa 
desaparecidos, reunidos 
unha vez para facer 
unha grabación. Él non 
os vira nunca, só os 
escoitara. Lembraba a 
súa música, a interpreta-
ción única dunha me-
lodía tan simple, bella, 

¡tan ben executada!  

Jazz.........Melodía.......Bal
onmán.¡¡¡Contrabaixo... 
B a t e r -
ía!!!!....Melodía......Balon

m á n . . . . . . J a z z 
¡¡¡Trompeta...Clarinete!!!.
..Idea.......Equipo.......Tác
t i c a . 
¡ ¡ ¡Saxo. . .Trombón! ! !
Melodía… Táctica… 
E q u i -
po...¡¡¡Gooooooool!!!  

Cando a cámara de tele-

visión prendiu a luz 
vermella e o periodista 
lle fixo a primeira pre-
gunta, estaba mareado, 
presa dunha axitación 
especial. 

Pese a estar acostumado 
aos comentarios e pre-
guntas periodísticas, 
quixo falar e dar algun-
has explicacións, pero 
pechouselle a garganta, 
os ollos enchéronselle 
de bagoas. Atinóu a 
decir: - A eles que o 
conseguiron, sempre 
superon como se facía, 
só que non estaban con-
vencidos. Agora xa sa-
ben que poden. Eu casi 
fun un estorbo. Logra-
ron tocar: "a melodía 
perfecta"-.  FIN 

ESTE ARTIGO/CONTO 
FOI PUBRICADO NA WEB 

A R X E N T I N A  D E 
‘SUPERHANDBALL’. XIRIA 

BM OFRECE A QUINTA E 
ÚLTIMA DAS ENTREGAS, NO 
NÚMERO DESTE MES DE MAR-
ZOO. O ARTIGO FOI ESCRITO PO-
LO PROFESOR EDUARDO FERRO. 
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Pese a contar co factor 
cancha a favor na dispu-
ta da Copa, o torneo do 
K.O. non parece colmar 
as aspiracións do Calvo 
Xiria para, cando me-
nos, non acabar a tem-
pada de vacío. Aínda 
así, o debut do conxun-
to carballés parece pro-
picio para, cando me-
nos, alcanzar as semifi-
nais. O Calvo Xiria reci-
birá ao Artai Poio na 
rolda de cuartos de final 
no Pavillón Municipal 
da Zona Escolar, un 
rival ao que xa gañou en 
liga no recinto carballés 
por un máis que cómo-
do 31-20. Con case toda 
seguridade, o rival nas 
semifinais será á SAR de 
Redondela, o campión 
de liga en Segunda Na-

cional. O conxunto ponte-
vedrés foi o único equipo, 
xunto co Seis do Nadal, 
capaz de ganar esta tempa-
da no Pavillón Municipal 
da Zona Escolar. A favor 
do Calvo Xiria xoga o fac-
tor de saber que, si a SAR é 
o seu rival, éste xogaría coa 
mente posta na fase de 
promoción de ascenso a 
Primeira, que se disputa a 
seguinte semana a este par-
tido de semifinais. Así pois, 
e pese  a  non  catalogar   a  

Copa coma un obxecti-
vo prioritario, o Calvo 
Xiria ten opcións claras 
de facerse cun oco na 
final, pola que loitarán o 
Cangas, Camariñas, Seis 
do Nadal e Lavadores. 
De chegar a ese punto, a 
bo seguro que o Xiria 
loitaría por engadir un 
trofeo máis ás súas vitri-
nas e que, polo visto no 
calendario, non sería 
utópico pensalo. 

UNHA COPA CON SABOR AMARGO 

O TORNEO DO K.O. NON COLMA AS ASPIRACIÓNS DO CALVO XIRIA 
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Camariñas e O Grove 
serán as sedes dos cam-
pionatos galegos en 
categoría cadete mascu-
lina e feminina, a dispu-
tar o terceiro fin de se-
mana do mes de abril. 
O Xiria terá representa-
ción en ambos frentes, 
logo de proclamarse 
campións territoriais na 
disputa da liga. O 
Ifecgás Pereira Xiria 
comezará a súa andadu-
ra nos galegos no parti-
do que lle enfrontará o 
xoves, 19 de abril, ao 

Oleiros, un conxunto ao 
que xa derrotou en liga. 
Logo terá que enfron-
tarse á SAR e ao Teucro 
por unha praza na final. 
No outro grupo, o Ca-
mariñas quedou enca-
drado co Lavadores, At. 

OS EQUIPOS CADETES, Á CONQUISTA 

Novás e Cisne. Os dous 
segundos clasificados de 
cada grupo xogarán 
polo terceiro e cuarto 
posto o domingo, 22 de 
abril, a partir das 11,00 
horas, mentres que os 
campións de cada grupo 
xogaranse o título de 
campión galego o mes-
mo día a partir das 
12,30 horas. Tódolos 
encontros disputaranse 
no Pavillón Municipal 
de Camariñas. O equipo 
feminino do Punta del 
Este Xiria viaxará ao 
Grove  para  disputar  o  
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campionato autonómi-
co. O equipo de Edu 
Orgaz debutará o ven-
res 20 de abril fronto ao 
At. Guardés, nun  tor-
neo no que participan 
catro equipos e que se 
disputará en formato de 
liguilla. A segunda cita 
das carballesas será 
fronte ao Rasoeiro o 
sábado, mentres que o 
último partido enfronta-
ralles ao Porriño. Tanto 
o conxunto que adestra 
Fernando Vázquez co-
ma o que dirixe Edu 
Orgaz poden optar a 
conquistar o campiona-
to galego e seguir con-
querindo títulos para as 
categorías base do Xiria. 
O Ifecgás Pereira Xiria 
chega á disputa do título 
autonómico logo de 
proclamarse campión da 
zona norte en liga, per-
dendo tan só un partido 
nesa competición. O 
Punta del Este Xiria 
tamén conseguiu o títu-
lo de campión territo-

rial, logo de finalizar o 
campionato tamén 
cunha soa derrota no 
seu casilleiro. Agora só 
queda comprobar as 
prestacións de ambos 
conxuntos fronte a ri-
vais da zona sur, e de 
clubes tan importantes 
como Teucro, Cisne, 
Lavadores, SAR ou At. 
Guardés. Pese a que 
estes equipos parten coa 

vitola de favoritos, os 
dous equipos do Xiria 
poden, de manter o 
máximo nivel de con-
centración e exixencia, 
dar moita guerra e soñar 
con proclamarse cam-
pións galegos e, polo 
tanto, loitar no campio-
nato nacional. A emo-
ción, coma sempre nes-
tas competicións, está 
máis que garantida. 

DO CAMPIONATO GALEGO EN ABRIL 


