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SAÚDO DO
VICERREITOR
Dr. D. Xosé Henrique
Costas González
Aínda en época de recesión
orzamentaria, durante o
curso 2010/2011 seguimos a
desenvolver toda unha serie
de actividades e eventos que
contribuíron a que a práctica
deportiva seguise moi presente
no día a día da Universidade.
Así, a programación ordinaria do
Servizo de Deportes contou coa
participación de preto de 7.000
usuarios habituais.
As Ligas Universitarias constituíron,
un ano máis, a iniciativa con maior
participación. Estas competicións
internas incluíron baloncesto,
balonmán, fútbol sala, fútbol 7 e
voleibol, e nelas participaron máis
de 2.500 persoas.
As Escolas Deportivas ofreceron
ducias de modalidades diferentes
para os membros da comunidade
universitaria dos tres campus e
contaron con 1.861 inscricións
(678 de homes e 1.183 de
mulleres).

Verbo das competicións
interuniversitarias, 61 deportistas
da nosa universidade (34
mulleres e 27 homes) competiron
nos Campionatos de España
Universitarios e acadaron un total
de 18 medalla individuais. Por
equipos a Universidade de Vigo
proclamouse campioa de España
en Taekwondo e na categoría
feminina de Campo a Través.
Canto ao deporte federado,
salienta o ascenso do
Universidade de Vigo Rugby Club
á División de Honra, máxima
categoría do rugby en España. No
Campus de Ourense, o equipo
senior masculino de baloncesto
acadou un brillante e meritorio
ascenso á Liga Nacional F.G.B.

Non menos importante có
anterior é destacarmos tamén o
magnífico funcionamento da Área
de Deporte e Saúde e as salas de
cardio-fitness: as Unidades de
Actividade Física Personalizada
desenvolveron ao longo do curso
No atinxente ás Rutas Culturais,
288 programas personalizados de
nesta undécima edición
exercicio físico (155 para homes
organizáronse un total de 11
e 133 para mulleres). A asistencia
roteiros a pé entre os meses de
ás salas de cardio fitness chegou a
outubro e maio e neles rexistramos unha cifra récord de 35.042 usos
908 participacións (361 de homes entre os 3 campus.
e 547 de mulleres).
Verbo das novidades introducidas
O programa de ocio e tempo libre, este ano e os resultados máis
Delecer, que conxunta diversión,
sobranceiros, cumpriría suliñar
natureza e deporte, incluíu na súa dúas actuacións:
undécima edición seis actividades:
- Proxecto Centro Deportivo
rutas en bicicleta, parapente,
Aberto. Esta iniciativa, incluída no
pontismo, paracaidismo, voo
programa de Escolas Deportivas,
sen motor e multiaventura.
supuxo toda unha revolución
Delecer contou cun total de 115
ao lles permitir aos membros
participantes (68 homes e 47
da comunidade universitaria
mulleres).
accederen a diversas actividades
O programa de actividades no
nun mesmo centro deportivo,
medio acuático, Augaventura, tivo para escoller entre unha ampla
lugar entre os meses de marzo e
variedade. 540 persoas optaron
xuño e incluíu cinco propostas:
por esta nova fórmula.
bautismos e cursos de mergullo,
- Xornadas de Deporte e Saúde
rafting, surf e rutas en canoa.
(Campus de Ourense, 22 e 23 de
Participaron 125 persoas (64
outubro de 2010): organizadas
homes e 61 mulleres).

pola Vicerreitoría do Campus
de Ourense en colaboración coa
Fundación Caixa Galicia, estas
xornadas, de inscrición gratuíta,
foron unha iniciativa pioneira no
campo conxunto da saúde e a
práctica deportiva. Participaron
como poñentes sete profesionais
de nivel nacional e internacional.
Por último, e no que se refire
expresamente á organización de
eventos e actividades destacan 4
eventos a maiores da organización
do Campionato de España
Universitario de Taekwondo:
- Quinta edición da carreira 10 Km
Cidade Universitaria (Campus de
Vigo, 21 de marzo de 2011), na
cal se superaron un ano máis as
expectativas de participación, con
660 corredores/-as.
- X Trofeo Universidade de Vigo
de Carreiras de Orientación (Vigo,
Serra do Galiñeiro, 7 de maio de
2011), coa participación de 334
persoas.
- XX Gala do Deporte (Pontevedra,
19 de maio de 2011). O evento
tivo lugar no Salón de Actos da
Facultade de Ciencias Sociais e da
Comunicación de Pontevedra.
- Organización do Campionato de
España Universitario de Tríatlon
no Campus de Pontevedra os días
23 e 24 de xuño de 2011.
Nada disto sería posible sen o
esforzo, a profesionalidade e a
coordinación dun gran equipo
humano a traballar dentro
do Servizo de Deportes da
Universidade de Vigo. Para todos
estes compañeiros e compañeiras
que nos organizan e facilitan
a práctica deportiva, que nos
proporcionan o corpore sano para
beneficio e proveito da nosa mens
sana, o noso agradecemento e a
nosa felicitación.
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OURENSE
Aeróbic

Este curso
académico
houbo un
total de 1849
inscricións
en escolas
deportivas,
cunha
participación
feminina do
63,71 %

1º cuadrimestre

Total

2º cuadrimestre

Total

H

M

Total

H

M

6

-

6

7

-

-

13

Aquafitness

4

-

4

3

-

-

7

Bailes latinos

13

1

12

21

2

2

34

Boot camp

35

15

20

35

15

15

70

Danzas orientais

9

-

9

5

-

-

14

Defensa persoal jiu-jitsu

10

9

1

3

3

3

13

Fitness

11

3

8

18

3

3

29

Funky/jazz

6

-

6

6

-

-

12

Golf

2

1

1

2

1

1

4

Ioga

14

2

12

8

-

-

22

Judo

2

2

-

3

3

3

5

Karate

4

4

-

4

4

4

8

Natación

5

1

4

2

-

-

7

Pádel

5

4

1

12

11

11

17

Pilates

29

3

26

37

4

4

66

Power dundel

35

15

20

35

15

15

70

Spinning

9

3

6

-

-

-

9

Taichí

4

1

3

6

1

1

10

Tenis para nenos e nenas

14

10

4

14

10

10

28

Tenis campus lonia

17

13

4

17

4

4

34

Tenis de mesa

8

8

-

3

3

3

11

Voleibol

10

4

6

10

4

4

20

Wushu

3

2

1

3

2

2

6

Wushu-sanda

14

8

6

5

4

4

19

Xadrez

4

1

3

4

1

1

8

Total

273

110
163
(40,3 %) (59,7 %)

263

90
90
(34,22 %) (34,22 %)

536
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PONTEVEDRA

1º cuadrimestre
Total

H

M

Total

H

M

Aeróbic

53

1

52

26

-

26

79

Artes marciais

13

8

5

-

-

-

13

Danzas orientais

5

-

5

-

-

-

5

Fitness

34

13

21

37

21

16

71

Full Equipe

122

37

85

138

45

93

260

Kung-fu

2

2

-

4

4

-

6

Natación

16

6

10

10

3

7

26

Pilates

14

-

14

14

1

13

28

Taekwondo

2

2

-

2

2

-

4

Taichí

2

-

2

2

-

2

4

Tenis

4

4

-

-

-

-

4

Total

267

233

76
(32,62 %)

157
(67,38 %)

500

VIGO

73
194
(27,34 %) (72,66 %)

1º cuadrimestre
Total

H

M

Aquagym

3

1

2

Squash

15

7

8

CDU Aberto

10

1

9

Spinning

12

1

11

As Sport Aberto

3

-

Judo

2

Taekwondo

7

Danza contemporánea

-

-

Progress Gym Aberto

3

-

Coliseum Aberto

21

7

Ximnasio Simón Aberto

51

18

Body Pump (X. Simón)

2

-

2

Budo Aqua Sport Aberto

9

8

1

2º cuadrimestre
Total

1/ACTIVIDADES
DE LECER E
INICIACIÓN
DEPORTIVA

Total

2º cuadrimestre

1.1 Escolas deportivas
O Programa de escolas
deportivas seguiu avanzando
no seu obxectivo de fomentar
a adquisición e a consolidación
de estilos de vida máis activos
e saudables. Este programa
oriéntase cara ao mantemento da
condición física e a aprendizaxe
de habilidades que permitan
a práctica deportiva con fins
recreativos.

Total

anual

H

M

Total

H

M

4

-

4

-

-

-

7

15

8

7

5

1

4

35

4

1

3

5

-

5

19

4

1

3

1

1

-

17

3

5

2

3

1

-

1

9

2

-

2

1

1

4

1

3

8

6

1

4

3

1

3

2

1

14

-

-

-

-

2

-

2

2

3

3

-

3

-

-

-

6

14

32

11

21

23

10

13

76

33

36

10

26

11

3

8

98

2

1

1

1

-

1

5

13

10

3

4

-

4

26

Ximnasio Kiap Aberto

-

-

-

9

2

7

1

-

1

10

Kick Boxing (X. Kiap)

1

1

-

2

2

-

-

-

-

3

Lanzalía Aberto

73

19

54

86

30

56

41

18

23

200

Penta Aberto

1

-

1

1

1

-

-

-

-

2

Ioga

20

3

17

19

5

14

12

4

8

51

Meditación

6

3

3

8

-

8

4

1

3

18

Natación

31

12

19

32

14

18

11

7

4

74

Tenis

34

15

19

39

27

12

31

20

11

104

Xadrez

29

21

8

-

-

-

-

-

-

29

Total

333

125

208

320

129

191

160

68

92

813

Este curso académico houbo
un total de 1849 inscricións,
cunha participación feminina
do 63,71 %. No Campus de
Ourense cubríronse un total de
34 actividades; destacaron tenis,
voleibol, pilates, wushu-sanda e
mais as actividades gratuítas para
toda a comunidade universitaria
que se realizan nas instalacións da
Lonia, que son boot camp e power
dundell. En Pontevedra, das 12
opcións dispoñibles, a actividade
máis demandada foi multideporte
ou full equipe, que se desenvolveu
nas instalacións municipais
de Campolongo. Mentres que
tenis, ioga, xadrez e natación
foron as modalidades con maior
participación no Campus de Vigo.
Séguenlle outras en auxe desde
hai menos tempo como pilates ou
aquagym.
Ademais destas opcións
deportivas que o Servizo de
Deportes vén ofrecendo ano tras
ano, nesta edición o programa
sufriu unha transformación
radical coa introdución da opción
centro deportivo aberto, que lles
permite aos usuarios e usuarias
ter unha oferta máis ampla de
actividades e franxas horarias nos
centros deportivos asociados.
Participación total: 1849 persoas
(671 homes e 1178 mulleres).
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1.2 Cursos e actividades
de iniciación

material que deben utilizar, as
normas básicas de seguridade
na auga e a importancia do
quentamento muscular e os
Iniciación ao surf (praia de
estiramentos; e outra metade
Patos, Nigrán, 21 e 28 de
práctica onde o alumnado proba a
novembro de 2010 e 26 e 27
remada, a toma de ondas deitados
febreiro e 5 de marzo de 2011) e o máis agardado: a práctica do
stand up.
Coa colaboración de Prado Surf
Escola e a Federación Galega de
Surf realizáronse dous bautismos
Curso de iniciación ao tríatlon
de surf nos meses de novembro
(Vigo, do 1 febreiro ao 30 de
e febreiro, coa participación de
xuño de 2011)
87 membros da comunidade
universitaria (50 mulleres e
Por segundo ano consecutivo
37 homes) e levouse a cabo na
celebrouse unha nova edición
praia de Patos de Nigrán. Por
deste curso, que dado o seu éxito
un módico prezo os usuarios e
pasará na próxima edición a
usuarias puideron achegarse a
celebrarse no formato de escola
esta modalidade deportiva que
deportiva. Durante cinco meses
cada vez conta con máis persoas
os participantes puideron ter
seguidoras dentro da comunidade
un primeiro contacto con esta
universitaria e tiveron á súa
modalidade deportiva e acabar
disposición todo o material
intervindo nalgunha proba.
preciso (licras, neoprenos etc.).
Martes e xoves en dobre horario
e fins de semana completaban os
Cada monitor facíase cargo só
días de clases en que os quince
de cinco alumnos ou alumnas e
participantes se introduciron nas
contouse con xornadas especiais
tres probas (natación, bicicleta e
para estudantes Erasmus. Cada
unha das sesións tivo dúas horas carreira a pé).
de duración, en que hai unha
Participantes totais: 15 (14 homes
primeira parte teórica en que se
e 1 muller).
lles explica aos participantes o

Curso de tenis para PAS-PDI
(Vigo, do 10 de xaneiro ao 31
de xuño de 2011)

Os usuarios e usuarias puideron
elixir entre tres fins de semana
dos meses de decembro, febreiro
e marzo e incluía dúas horas
de clase diarias, forfait, todo o
material, ademais do aloxamento
e a manutención. Podíase
elixir entre clases de esquí ou
snowboard.

Ante a demanda dun curso de
tenis específico para este sector
da comunidade universitaria,
cun perfil moi concreto e nunha
franxa horaria moi específica,
no mes de xaneiro comezou a
Participantes totais: 19 (10
primeira edición deste curso;
acción formativa de seis meses de mulleres e 9 homes).
duración na cal os participantes
puideron practicar as técnicas de
golpes básicos, situación na pista e 1.3 Escola de tenis para
táctica básica de xogo.
nenos e nenas

Participantes totais: 5 (3 homes e
A actividade, organizada
2 mulleres).
por cuarto ano consecutivo,
desenvolveuse no Campus de
Vigo, nas pistas exteriores e no
Viaxes á neve (Asturias,
decembro de 2010 e febreiro pavillón cuberto para os máis
pequenos. As clases comezaron no
e marzo de 2011)
mes de novembro e remataron o
O Servizo de Deportes chegou a
25 de xuño. Participaron un total
un acordo con Prado Surf Escola
de 21 alumnos (15 rapaces e 6
para coorganizar unha actividade rapazas) con idades comprendidas
que xa con anterioridade se levara entre os 5 e os 14 anos.
a cabo en Cabeza de Manzaneda.
A estación asturiana de Valgrande
Pajares foi a elixida pola súa
proximidade e pola calidade das
súas instalacións, ademais de
ser un lugar sen masificación.

2/ACTIVIDADES DE LECER E RECREACIÓN/

2/ACTIVIDADES
DE LECER E
RECREACIÓN
2.1 Rutas culturais
(outubro de 2010-maio
de 2011)
O Programa de rutas culturais por
Ourense, que organizan o Servizo
de Deportes e a Vicerreitoría
de Ourense, celebrou este ano
a súa undécima edición. O seu
obxectivo é aproximar o alumnado
universitario á provincia de
Ourense a través da súa paisaxe
e historia, o cal lle permitirá
descubrir o patrimonio histórico,
os recursos naturais e achar as
claves do desenvolvemento da
cultura ourensá ao longo dos
tempos.

As 908 persoas
participantes en rutas
culturais coñeceron algúns
dos recunchos con máis
encanto de Galicia
RUTAS
CULTURAIS

Data

Ourense

Este programa sempre conta
cunha grande aceptación e nesta
edición superouse con creces
o número de participantes con
respecto aos cursos anteriores.

Pontevedra

Vigo

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

As termas

23/10/2010

24

14

10

7

4

3

54

21

33

San Rosendo

06/11/2010

30

13

17

2

1

1

36

9

27

Penamá
(Allariz)

20/11/2010

31

19

12

1

-

1

23

10

13

San Pedro de
Rocas

11/12/2010

44

19

25

5

-

5

55

17

38

Santo Estevo

15/01/2011

36

15

21

2

1

1

26

9

17

Barbantiño San Cibrao das
Viñas

29/01/2011

49

12

37

2

1

1

35

10

25

Mosteiro de
Montederramo 19/02/2011

50

13

37

2

2

-

35

14

21

Arnoia - Zona
do Ribeiro

12/03/2011

36

16

20

2

2

-

50

19

31

Vía Nova

26/03/2011

50

22

28

2

2

-

50

24

26

Vía da Prata

09/04/2011

27

10

17

2

2

-

32

16

16

Rías Baixas

07/05/2011

50

15

35

3

3

-

55

26

29

30

18
(60%)

12
(40%)

451

Total

427

168
259
(39,34%) (60,66 %)

175
276
(38,8%) (61,2%)

Organizáronse un total de
once rutas a pé. Delas, unha
desenvolveuse na provincia de
Pontevedra e dez na de Ourense.
As quilometraxes estiveron
comprendidas entre os 18 e os 30
km e con niveis de dificultade dos
2 aos 4 chanzos. As 908 persoas
participantes coñeceron da man
de guías especializados diversos
aspectos históricos, etnográficos,
paisaxísticos e culturais dalgúns
dos recunchos con máis encanto
de Galicia.
Inscricións totais: 908 (361 homes
e 547 mulleres).

2.2. Delecer
(marzo-maio de 2011)
No curso 2010/2011 celebrouse a
undécima edición deste programa
de ocio e tempo libre, que nesta
ocasión propuxo seis actividades:
rutas en bicicleta, parapente,
pontismo, paracaidismo, voo
sen motor e multiaventura.
Delecer xunta diversión, natureza
e deporte e como cada ano
levouse a cabo entre os meses
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de marzo, abril e maio e contou
coa colaboración de empresas de
recoñecido prestixio e experiencia
como Club Nortada, Club
Paracaidismo Galsur, Turnauga,
Tamuxe Kayak, Club Universitario
de Deportes Aéreos e Xunca
Xestión.

entre os meses de marzo e
xuño (ampliando o calendario
de edicións anteriores). Cabe
salientar os 125 participantes,
dos que a presenza feminina foi
practicamente similar á masculina
(61 mulleres e 64 homes).

O programa incluíu cinco
Aínda que no curso anterior
actividades: bautismos e cursos de
só se realizaron dous grupos
mergullo, descenso de barrancos
en diferentes datas para cada
(rafting), surf e rutas en canoa.
actividade, este ano houbo
Os bautismos de mergullo (dun
máis posibilidades de participar.
día de duración) e as rutas en
Coa finalidade de adaptarse
canoa foron as dúas novidades
ao máximo á dispoñibilidade
desta edición. Repetíronse surf,
e necesidades dos usuarios
rafting e os cursos de mergullo,
e usuarias, abríronse catro
ineludibles no programa pola súa
grupos de paracaidismo, tres de
grande aceptación. Para cada
pontismo e parapente, e dous de actividade abríronse dous ou tres
multiaventura e rutas en bicicleta. grupos en diferentes datas para
dar opción a que participasen
Participantes totais: 115 (68
máis persoas e sen ter que realizar
homes e 47 mulleres).
grupos excesivamente grandes.
Mergullo Balea, Arrepións, Prado
Escola e Tamuxe Kayak foron
2.3. Augaventura (marzo- Surf
as empresas colaboradoras que
maio de 2011)
fixeron posible achegarnos ao
medio acuático.
A undécima edición do programa
Participantes totais: 125 (64
de deportes no medio acuático
homes e 61 mulleres).
celebrouse como novidade

DELECER
Parapente

Ourense

Pontevedra

Vigo

Total

H

M Total

H

M Total

H

1

1

-

-

-

16 14

-

30

M

Voo sen motor

-

-

-

-

-

-

8

6

Pontismo

4

3

1

2

1

1

41

29 12

Paracaidismo

1

1

-

6

4

2

22

7

Total

6

5

1

8

5

3

101

58 43

AUGAVENTURA

Ourense

Pontevedra
M Total

H

2
15

Vigo

Total

H

M Total

H

M

Mergullo

-

-

-

-

-

-

Rafting

2

-

2

2

1

1

4

1

3

71

38 33

Surf

-

-

-

14

6

8

7

4

Rutas en canoa

-

-

-

-

-

-

25

14 11

Total

2

-

2

16

7

9

107

57 50

3
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3/ACTIVIDADES
DE DEPORTE E
SAÚDE
3.1 Actividade física
saudable
Salas cardio-fitness
As salas cardio-fitness dos tres
campus continuaron neste curso
2010/2011 co seu incremento de
usos e convertéronse nunha das
instalacións máis demandadas
por parte da comunidade
universitaria. A participación xeral
nesta actividade alcanzou un
total de 38.932 usos entre os tres
campus.

Exercicio físico personalizado
As unidades de actividade física
personalizada do Servizo de
Deportes desenvolveron ao longo
do curso 2010/2011 un total de
288 programas. Os obxectivos
buscados maioritariamente foron
acondicionamento físico xeral e
redución da masa graxa, mellora
da imaxe persoal e recuperación
de lesións (fundamentalmente dos
xeonllos ou das costas).

3.2 Medicina deportiva
Ourense

Pontevedra

Vigo

USOS SALAS
CARDIO-FITNESS

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

PDI/PAS

1435

431

1004

1320

306

1014

3741

3009

732

10.023

8019

2004

3470

2334

1136

15.139

12.866

2273

2042

1300

742

210

180

30

1552

1340

212

5.000

2820
(56,4 %)

2180
(43,6 %)

20.432

Alumnado
Externos
Total

13.500

EXERCICIO FÍSICO
PERSONALIZADO

9750
3750
(72,22 %) (27,78 %)

Ourense

H

M Total

H

25

15 10

27

20

7

36 47

PAS

28

17 11

9

-

9

PDI

48

28 20

Total

4
105

H

2

M Total

Vigo

Estudantes

Cónxuxes/fillos e fillas

Total

Pontevedra

2

62 43

36

-

-

20 16

83

M

25

10 15

39

27 12

147

-

-

73 74

17.215
3217
(84,26 %) (15,74 %)

As unidades de medicina
deportiva dos tres campus
teñen como obxectivo principal
o asesoramento e control
médico-deportivo das persoas
usuarias dos programas Ponte en
forma. Ademais, a comunidade
universitaria en xeral tamén pode
acceder a diferentes servizos
específicos e concretos como
probas de esforzo, consultas
dietéticas ou consultas por lesións.
Entre os tres campus realizáronse
durante o curso 2010/2011
un total de 432 consultas, 197
máis que no curso anterior, o
que mostran o elevado grao de
aceptación que xa posúen estes
servizos entre a comunidade
universitaria. Total de consultas
de homes: 239 (55,32 %). Total
de consultas de mulleres: 193
(44,68%).
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As consultas
de fisioterapia
duplicáronse
con respecto ao
curso pasado

3.3 Fisioterapia

obxectivo mellorar a formación
do persoal na prevención das
dores de costas e na adquisición
As unidades de fisioterapia dos
de boas posturas de traballo,
campus de Vigo e de Ourense
incrementando deste xeito a
continuaron coa consolidación
cultura da saúde no ámbito
da súa oferta de servizos para
laboral. O curso celebrouse
a comunidade universitaria e
nas instalacións deportivas dos
chegaron durante este curso
académico a un grao de ocupación tres campus e foi impartido
polo persoal médico e técnico
do horario de prestación do
do Servizo de Deportes. A boa
servizo superior ao 85 %. Esta
aceptación por parte do PAS
grande acollida que tivo entre
elevou a participación total a
a comunidade universitaria
60 persoas (Vigo: 9 homes e 33
reflectiuse nas 325 sesións de
fisioterapia realizadas. O número mulleres; Pontevedra: 2 homes e
5 mulleres; Ourense: 3 homes e 8
de consultas foi máis do dobre
mulleres).
que o do curso pasado.
Total de consultas de homes: 153.
Total de consultas de mulleres:
172.

Día Mundial da Actividade
Física e Día Mundial da Saúde
(6 e 7 de abril de 2011)

Con motivo do Día Mundial da
Actividade Física o 6 de abril
e do Día Mundial da Saúde
o día 7 abril, a Universidade
Curso Coida as túas
de Vigo desenvolveu unhas
costas para o persoal de
xornadas de portas abertas nas
administración e servizos
súas instalacións deportivas en
(PAS)
colaboración co CDU Gaia dos
O Servizo de Prevención de Riscos campus de Ourense e de Vigo.
Laborais coa colaboración do
O día 6 calquera persoa
Servizo de Deportes repetiu este
pertencente á comunidade
ano esta iniciativa que ten como

MEDICINA
DEPORTIVA

Ourense

Pontevedra

Vigo

Total

H

M

Total

H

M

Total

H

M

Consultas por
lesión

10

6

4

1

-

1

15

11

4

Consulta dietética

9

1

8

-

-

-

3

2

1

Antropometría

4

3

1

-

-

-

-

-

-

Proba de esforzo

10

9

1

-

-

-

10

9

1

Rev. Ponte en
forma

103

60

43

47

21

26

162

72

90

Rev. deportistas
universitarios

48

35

13

-

-

-

10

10

-

Total

184

114

70

48

21

27

200

104

96

3.4 Outras actuacións

FISIOTERAPIA

Ourense

Vigo

Total

H

M

Total

H

M

Estudantes

21

13

8

34

13

21

PAS

54

26

28

59

19

40

PDI

77

40

37

75

38

37

Cónxuxes/fillos e fillas
Total

4

4

0

1

0

1

156

83

73

169

70

99
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universitaria, con só presentar
o seu carné universitario, puido
acceder de balde durante todo o
día ás salas de cardio-fitness dos
tres campus da Universidade de
Vigo, participar nas actividades de
fitball e boot camp organizadas no
pavillón universitario de Ourense,
así como acudir á piscina, ás salas
cardio-fitness e ás actividades
dirixidas dos CDU de Vigo e
Ourense.
O 7 de maio os membros da
comunidade universitaria tiveron
acceso de balde ás salas de
cardio-fitness dos tres campus e a
diversas actividades organizadas
polo Servizo de Deportes no
Campus de Ourense (torneo
de fútbol 7 no campo de herba
sintética, unha sesión de jumping
na sala de cardio- fitness do
pavillón universitario e unha
sesión de taichí nas termas de
Outariz).

Xornadas de Deporte e Saúde
(Campus de Ourense, 22 e 23
de outubro de 2010)
O Centro Sociocultural de Caixa
Galicia en Ourense acolleu as
primeiras Xornadas de Deporte

e Saúde, organizadas pola
Vicerreitoría do Campus en
colaboración coa Fundación
Caixa Galicia. Estas xornadas,
de inscrición gratuíta, son unha
iniciativa pioneira no campo
conxunto da saúde e a práctica
deportiva e nacen coa intención
de consolidarse como unha cita
anual coa finalidade primordial de
fomentar os hábitos de exercicio
físico e adecuada alimentación,
especialmente entre as novas
xeracións.

médico das seleccións galegas de
fútbol e de ciclistas profesionais.
Na segunda xornada asistiron
como relatoras Mª Teresa García
Jiménez, bióloga, farmacéutica
e nutricionista da saúde pública;
e Mairena Sánchez Vizcaíno,
coordinadora do deseño do
Programa de actividade física
Movi, da Universidad de CastillaLa Mancha.

Proxecto Campus Ourense
Saudable

Con esta iniciativa búscase crear
contornos educativos e laborais
promotores de estilos de vida
saudables entre a comunidade
universitaria e converter a nosa
universidade nun referente de
compromiso coa mellora da
saúde e a calidade de vida. Este
proxecto vincúlase coa adhesión
Participantes totais: 112 (51
da Universidade de Vigo á Rede
homes e 61 mulleres).
Española de Universidades
Saudables e deu os seus primeiros
Os
principais
ámbitos
de
Participaron como relatores e
pasos coa constitución dunha
participación foron: medicina,
relatoras sete profesionais de
comisión técnica de traballo
enfermaría,
ciencias
da
actividade
ámbito nacional e internacional no
e a realización dun estudo de
física e o deporte, nutrición e
campo do deporte universitario,
diagnose no Campus de Ourense
bromatoloxía.
a medicina deportiva e/ou
dos hábitos e estilos saudables
a nutrición. O primeiro día
dos diferentes colectivos
interviñeron Sandra Marcela
que integran a comunidade
Promoción das termas de
Mahecha Matsudo, asesora
universitaria. Posteriormente, e
Outariz e curso gratuíto de
científica do Programa Agita
en función das necesidades reais
taichí
Sao Paulo, en Brasil; o profesor
mostradas por estas persoas,
Juan Francisco Marcos Becerro,
deseñarase un programa de
Invitación para poder acudir ás
membro de honra de Femede e
termas do 1 de abril ao 3 de xuño actividades saudables específicas
ex-presidente da Comisión Médica de 2011 e curso gratuíto de taichí para poñer en funcionamento no
do Comité Olímpico Español;
os días 31 de marzo, 7, 14 e 28 de curso 2011/2012.
Julia de la Montaña Miguélez,
abril de 2011.
profesora da Área de Nutrición
Contou cunha media de 15
e Bromatoloxía da Facultade
participantes.
de Ciencias de Ourense; e mais
Juan Manuel Bastida Rodríguez,
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4/ACTIVIDADES
COMPETICIÓN
4.1 Competicións
Internas
Ligas universitarias
(novembro-marzo de 2011)
O Programa Ligas universitarias
inclúe diversas modalidades
deportivas de competición
dirixidas ás persoas da
comunidade universitaria coa
finalidade de dar resposta ao
seu espírito competitivo e á
deportividade. Neste sentido,
estanse a potenciar valores como
o compañeirismo ou o traballo en
equipo no deporte universitario
de competición. Por primeira vez o
regulamento das ligas inclúe o Fair
Play, un sistema de puntuación
que valora o xogo limpo e penaliza
as condutas antideportivas.
Ata o mes de febreiro
desenvolveuse a fase previa das
ligas en cada un dos tres campus.
Os equipos gañadores desta etapa
pasaron á fase final intercampus,
que este ano se disputou
no Campus de Vigo. As ligas
universitarias son a actividade
con maior participación das
organizadas desde o Servizo de
Deportes. Entre os tres campus,
formaron parte da fase previa das
ligas 2682 persoas (2538 homes e
144 mulleres) agrupadas en 197
equipos.
Fase Final Intercampus (Campus
de Vigo, 2 e 3 de febreiro)
Trátase da competición interna
que pon o punto e final ás ligas
universitarias. Os equipos que
participan no torneo intégranos os
campións en cada campus da fase
previa das ligas.
Nesta edición disputáronse
sete modalidades: baloncesto,
balonmán, fútbol sala feminino,
fútbol sala masculino, fútbol 7
feminino, fútbol 11 masculino e
voleibol masculino. Os equipos
gañadores optaron a medirse
cos mellores equipos das
demais universidades galegas no
Campionato Galego de Deportes
Colectivos, celebrado no Campus
de Ourense.

Equipo gañador

LIGAS
Nº de equipos
Nº de participantes
UNIVERSITARIAS
Masculino
Femenino
H
M
OURENSE
Baloncesto

2

1

24

12

Fútbol sala

17

1

204

12

Masculino: Manute´s Team
Feminino: Campus Ourense
Masculino: Nottingan Miedo
Feminino: Campus Ourense

Fútbol 7

12

1

168

14

Amexplico

Voleibol

1

0

10

0

Campus Ourense

Total

32

3

406

35

38
444

LIGAS
Nº de equipos
Nº de participantes
UNIVERSITARIAS
Masculino Femenino
H
M
PONTEVEDRA

Equipo gañador

Baloncesto

5

-

60

-

Biological skiilz

Balonmán

2

-

22

-

Drinking team

Fútbol sala

8

1

96

12

Masculino: Choripan Social
Feminino: Ineftas

Fútbol 7

12

1

168

16

Masculino: Isótopos da Xunqueira
Feminino: Ineftas

12

8

Rock Effort

2

408

36

Voleibol mixto
Total

2
27
31

444

Equipo gañador

LIGAS
Nº de equipos
Nº de participantes
UNIVERSITARIAS
Masculino
Femenino
H
M
VIGO
Baloncesto

18

-

216

-

Cuvilingüe

Balonmán

3

-

42

-

Os Mancos

Fútbol sala

48

5

576

60

Masculino: Toma Espectáculo
Feminino: Parrulas

Fútbol 7

54

-

864

-

Los Panchos

26

10

Mexturansa Galega

1724

70

Voleibol mixto
Total

3
123

5
131

LIGAS UNIVERSITARIAS
FASE FINAL
INTERCAMPUS

1794

Nº de equipos

Equipo gañador

H

M

Baloncesto

4

-

36

-

Ourense

Balonmán

2

-

28

-

Pontevedra

Fútbol 11

4

-

64

-

Ourense

48

36

Masculino: Vigo 2
Feminino: Ourense

Fútbol sala

Masculino Femenino

Nº de participantes

4

3

Fútbol 7

-

3

-

48

Ourense

Voleibol

3

-

36

-

Vigo

Total

17

6

212

84

23

296
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Copa Fair Play
Os equipos que participaron
con anterioridade nas ligas
universitarias teñen agora a
oportunidade de participar
nunha nova competición que
se desenvolve polo sistema de
eliminación directa.
Total de xogadores e xogadoras
na fase previa: 712 (650 homes
e 62 mulleres) agrupados en 55
equipos.
Participantes na fase final: 83 (69
homes e 14 mulleres).

COPA FAIR PLAY
OURENSE

Nº de equipos
Masculino Femenino

Nº de participantes
H

M

COPA FAIR PLAY
FASE FINAL
Fútbol 7 masculino

1º Los Quetas
2º Non

Fútbol sala feminino

1º Ineftas
2º Toliñas

Fútbol sala masculino

1º Choripan Social

Baloncesto masculino

1º Sangra Bonito
2º Escuela Naval Militar

Fútbol sala

9

1

108

12

Manute´s Team

Fútbol 7

8

1

112

14

Real Zamela
Non

Voleibol

1

-

10

-

Total

18

2

230

26

COPA FAIR PLAY
PONTEVEDRA
Baloncesto
Fútbol sala

20

256

Nº de equipos

Nº de participantes

Masculino Femenino
4

-

9

1

M

48

-

Escuela Naval Militar

12

Masculino: Choripan Social
Feminino: Ineftas
Los Quetas

Fútbol 7

12

-

168

-

Total

25

1

324

12

COPA FAIR PLAY
VIGO

26

336

Nº de equipos

Nº de participantes

Masculino Femenino

Equipo gañador

H

108

Equipo gañador

H

M

Baloncesto

2

-

24

-

Sangra Bonito

Fútbol sala

2

2

24

24

Masculino: Toma Espectáculo
Feminino: Parrulas

Fútbol 7

3

-

48

-

Pendente 11 %

Total

7

2

96

24

9

Clasificación

Equipo gañador

Estanse a potenciar
valores como o
compañeirismo
ou o traballo en
equipo no deporte
universitario de
competición

120

15
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Clasificación

TENIS

Campionatos individuais
Campionato Universitario de
Tenis. Vigo, marzo de 2010

Campionatos PDI e PAS. Vigo,
abril e maio de 2010

Trátase dun programa de
competición especialmente
Tanto a fase previa (do 14 ao 16)
dedicado a dous colectivos da
como a fase individual (de 21
comunidade universitaria: o
ao 25) disputáronse nas pistas
persoal de administración e
de tenis do Campus de Vigo.
servizos e mais o persoal docente
Participaron en total 25 xogadores e investigador. Este ano tanto a
e xogadoras.
fase previa (xogada entre os días 4
e 29 de abril) como a fase final (5
Campionato Universitario de
de maio) tiveron lugar no Campus
Squash. Vigo, 31 de marzo de
de Vigo.
2010

Participantes: 16 (12 mozos e 4
mozas).

Disputáronse tres modalidades:
baloncesto masculino, fútbol 7
masculino e tenis. Houbo tres
equipos de fútbol 7 (Virgen de
Guadalupe de Vigo, Ciencias de
Vigo e Ciencias de Ourense), dous
de baloncesto (equipo Blanco e
equipo Negro, ambos os dous de
Vigo) e catro equipos de tenis,
todos eles do campus vigués.

Campionato de Tenis de Mesa.
Ourense, 31 de marzo de 2011

Participantes totais: 65 persoas
traballadoras da Universidade.

Celebrouse nas instalacións do
Complexo Deportivo Universitario
nas modalidades individual
masculino e individual feminino.
Todos os participantes que
se presentaron pertencían ao
Campus de Vigo.

Participantes: 13 (10 homes e 3
mulleres).

Individual masculino

1º Víctor García Domínguez
2º Xosé Alfonso Romero Fdez.

Individual femenino

1º Diana Martínez Gordedo
2º Marta Saburido Rial
1º Víctor García Domínguez
Xosé Romero Fernández
2º Jaime Fernández Rodríguez
Pablo Torio Gómez

Dobres masculino

Clasificación

SQUASH
Masculino

1º Adán López
2º Miguel Jiménez
3º Diego Otero

Femenino

1ª Inma Fernández
2ª Pavla Belostikova
3ª Verónica Salgueiriño
Clasificación

TENIS DE MESA
Individual masculino

1º Lucas Rodríguez Chao
2º Miguel López Fraga
3º Juan Ángel Ferreiro

Individual femenino

1º Victoria Cadilla Veiga
2º Noa Míguez Rodríguez

Dobres masculino

1º Lucas-Andrés Faguín
2º Juan Ángel-Miguel L. F.

CAMPIONATOS
PDI E PAS

Clasificación

Baloncesto

1º Equipo Blanco

Fútbol 7

2º Ciencias Vigo

Tenis

3º Jorge Millos

4/ACTIVIDADES COMPETICIÓN/4.2 Competicións Interuniversitarias/Campionatos galegos

4.2 Competicións
Interuniversitarias

Universidade de Vigo, a cal na
clasificación por universidades
rematou segunda con 364,91
puntos, tras a Universidade de
Campionatos galegos
Santiago de Compostela que
(febreiro-maio de 2010)
obtivo 372,03 e por diante da
Universidade da Coruña que se
Este apartado está dedicado ás
competicións en que se enfrontan clasificou en último lugar cun total
de 350,23 puntos.
os representantes das tres
universidades galegas, xa sexa en Quen antes completou a proba
deportes de equipo ou individuais. foi Alberto Asensio en 36 min 21s,

seguido de Borja Varela da USC
que tardou 38 min 29s e Adrián
- Organizados e coa participación Pérez que o logrou en 38 min
do Servizo de Deportes da
31s. Na clasificación feminina,
Universidade de Vigo
María Isabel Fraga completou
Campionato Galego Universitario o percorrido en 33 min 22s.
de Orientación. Campus de Vigo, Seguíronlle a alumna da Coruña
Andrea Tabernero (en 35 min 54s)
9 de abril de 2011
e a PDI da Universidade de Vigo
Sobre un plano deseñado
Isabel Pastoriza (con 36 min 28 s).
para este acontecemento, que
10 Km Cidade Universitaria.
celebrou a súa 11ª edición, 110
Campus de Vigo, 27 de marzo de
corredores e corredoras das tres
universidades galegas participaron 2011
na proba, clasificatoria para elixir A proba, que este ano celebrou
os equipos que representarán
a súa 5ª edición, estivo
as universidades galegas
incluída no circuíto de carreiras
no Campionato de España
populares de Vigo e no circuíto
Universitario. A maioría era
universitario de carreira en ruta
alumnado (preto do 70 %) e
das universidades de Galicia. Unha
destacou tamén a elevada
vez máis, a participación na proba
participación de membros da
incrementou de xeito notable.
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Deportes colectivos. Campus de
Ourense, 9 e 10 de febreiro de
2011
Contou coa participación de
preto de 500 deportistas que
representaban as universidades
galegas.
- Coa participación da
Universidade de Vigo

Ramil e Borja Covelo Pérez, da
Universidade de Vigo. En segundo
lugar clasificáronse Borja González
e Pablo Vidal (da UDC) e, en
terceiro, Jesús Vázquez e Juan
Lorenzo (da USC).
Número de participantes: 35.
Campionato Galego Universitario
de Xadrez. Santiago de
Compostela, 15 de marzo de 2011

Campionato Galego Universitario
de Natación. INEF (Oleiros, 23 de 49 persoas (39 homes e 10
mulleres) participaron na
febreiro de 2011)
competición, 26 na categoría
A Universidade de Vigo colocouse federada e 23 na de promoción.
no 2º posto da clasificación
Esta foi a 5ª edición do
con 457 puntos, por detrás da
campionato e, tal e como
Universidade da Coruña, con 617 ocorreu nas edicións anteriores,
puntos, e diante da de Santiago,
destacou a alta participación dos
que tan só anotou 109 puntos.
universitarios e universitarias
de Vigo, con 32 xadrecistas en
Número de participantes: 20.
competición.
Campionato Galego Universitario
Alberto Eyo foi bronce en
de Volei-Praia. Praia de
Bastiagueiro-Oleiros, 13 de abril federados e na categoría de
promoción Alberto Vázquez e
de 2011
Antonio Rodríguez foron prata
Na presente edición disputouse
e bronce, respectivamente.
unicamente a modalidade
Pilar Lago foi a primeira muller
masculina. Proclamáronse
clasificada e fíxose co sexto posto
campións galegos Carlos Galego
da táboa clasificatoria.

CAMPIONATOS
GALEGOS
EN DEPORTES
COLECTIVOS

Clasificación
1º

2º

3º

Voleibol masculino

UDC

UVI

USC

Voleibol feminino

UDC

USC

UVI

Fútbol sala masculino

UVI

UDC

USC

Fútbol sala feminino

USC

UDC

UVI

Fútbol 11 masculino

UDC

USC

UVI

Baloncesto masculino

UVI

USC

UDC

Baloncesto feminino

USC

UDC

UVI

Balonmán masculino

UDC

UVI

USC

Balonmán feminino

UVI

USC

UDC

Fútbol 7 feminino

UDC

USC

UVI

Rugby 7 masculino

UDC

USC

-
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222 mulleres e 266
homes participaron nos
Campionatos galegos
en Deportes colectivos

CAMPIONATOS
GALEGOS
EN DEPORTES
COLECTIVOS

Nº de participantes
Vigo

A Coruña Santiago

Voleibol masculino

14

14

14

Voleibol feminino

14

14

14

Fútbol sala masculino

14

14

14

Fútbol sala feminino

14

14

14

Fútbol 11 masculino

20

20

20

CAMPIONATO
GALEGO
UNIVERSITARIO
DE NATACIÓN

Clasificados pola UVigo
Masculino

Feminino

50 m costas

1º Diego Lago López

1ª Sandra Presas Pérez
3ª Iria García Pardavila

100 m costas

2º Diego Lago López

1ª Sandra Presas Pérez
2ª Míriam Vieitez Porto

50 m bolboreta

Laura Paola Montes Pérez
2º Francisco Álvarez Martínez 2ª 3ª
Míriam Vieitez Porto

100 m bolboreta

Laura Montes Pérez
2º Francisco Álvarez Martínez 1ª2ªPaola
María Isabel Raña Ruiz

Baloncesto masculino

14

14

14

Baloncesto feminino

14

14

14

Balonmán masculino

16

16

16

50 m libres

3º Enrique Núñez Varela

1ª Xenia Vilariño García

Balonmán feminino

16

16

16

100 m libres

2º Iago López Mera

Fútbol 7 feminino

16

16

16

1ª Xenia Vilariño García
2ª María Isabel Raña Ruiz

Rugby 7 masculino

-

16

16

50 m braza

1º Carlos Alves Rivas

-

152

168

168

100 m braza

1º Carlos Alves Rivas
3º Bieito Martínez Parente

-

400 m libres

-

1ª Iria García Pardavila

Total

488
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Campionatos de España

Andrea Vázquez e Estefanía Sande
abandonaron a carreira.

- Organizados e coa participación
A Universidade da Coruña foi a
do Servizo de Deportes da
que ocupou o podio por equipos,
Universidade de Vigo:
seguida da de Valencia e a do País
Campionato de España
Vasco.
Universitario de Tríatlon (23 e 24
Participantes: 169 triatletas (110
de xuño de 2011)
homes e 59 mulleres) de 43
Os triatletas da Universidade de
universidades españolas.
Vigo Óscar Vicente e Estefanía
Domínguez acadaron a medalla
de ouro e prata, respectivamente.
- Coa participación da
Partían como favoritos e
Universidade de Vigo
demostraron que merecían esa
confianza.
Disputados desde finais de
marzo ata finais de xuño en
Óscar Vicente completou as tres
12 universidades españolas.
probas cun tempo de 0 h 58 min
Este curso acadáronse dous
48 s que o colocou no primeiro
campionatos por equipos, nas
posto do podio, por diante do
modalidades de campo a través e
representante da Politécnica
taekwondo.
de Madrid, Ricardo Hernández.
Por dez segundos, Estefanía
CEU Loita (San Javier-Murcia, 12 e
Domínguez foi segunda, cun
13 de marzo)
tempo de 1 h 08 min 49 s, por
Os tres representantes
detrás da atleta da Universidad
Complutense de Madrid, Tamara da Universidade de Vigo
Gómez, que marcou un 1 h 08 min participantes na competición
39 s. Foi terceira Carolina Routier, conseguiron vencer nas súas
respectivas modalidades neste
con 1 h 09 min 49 s. A outra
representante da Universidade de primeiro campionato de España
Vigo, Alba Cuba, rematou a proba universitario da especialidade que
no posto número 20, mentres que contou coa participación de 12
universidades.

CAMPIONATOS
DE ESPAÑA

Universidade organizadora

Campo a través

U. Oviedo (La Morgal, Llaneda)

Tenis

U. Miguel Hernández (Elche)

Golf

U. León

Judo

U. Europea de Madrid

Natación
Pádel
Bádminton
Esgrima
Tenis de mesa
Escalada
Atletismo en pista
Xadrez
Volei-praia
Tríatlon
Raid de aventura
Karate

U. Málaga
U. Miguel Hernández (Elche)
U. Valladolid
U. Valladolid
U. Extremadura (Mérida)
U. Valencia
U. Jaume I de Castelló
U. Alicante
U. Málaga
U. Vigo (Campus de Pontevedra)
U. Extremadura (Cañamero)
UNED (Las Rozas)

Taekwondo

UNED (Las Rozas)

Orientación

U. Extremadura (Mérida)

Hípica

U. Camilo José Cela

Loita

San Javier-Murcia

4/ACTIVIDADES COMPETICIÓN/4.2 Competicións Interuniversitarias/Campionatos de España

Os triatletas da
Universidade de Vigo
Óscar Vicente e Estefanía
Domínguez acadaron a
medalla de ouro e prata
respectivamente

CEU Campo a Través (Llaneda, 27
de marzo)
As estudantes da Universidade de
Vigo Solange Andreia Pereira (do
Club AMJ Fuerteventura), Sandra

Participantes pola UVigo

CAMPIONATOS
DE ESPAÑA

H

M

Atletismo

4

8

Campo a través

1

4

-

1

1

Tríatlon

1

4

1

1

2

Medallas Medallas
Total
H
M
medallas
2

2

4

Xadrez

5

-

-

-

-

Esgrima

-

1

-

-

-

Judo

1

1

-

1

1

Natación

-

2

-

-

-

Orientación

1

-

-

-

-

Taekwondo

6

8

4

6

10

Karate

2

1

-

-

-

Tenis

2

3

-

-

-

Tenis de mesa

2

2

-

-

-

Volei-praia

2

-

-

-

-

Loita

3

-

3

-

3

Total

30

34

11

11
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Medallistas UVigo

Atletismo

José Alfonso Palomanes Martínez (prata)
Lorena Luaces Barril (prata)
Solange Andreia Pereira da Ponte (prata)
Víctor Gallego Bernárdez (prata)

Campo a través

Solange Andreia Pereira da Ponte (prata)

Tríatlon
Judo
Taekwondo

Loita

Óscar Vicente (ouro)
Estefanía Domínguez (prata)
Elda Miramontes García (prata en 57 Kg)
Laura Lorenzo Amoedo (ouro minimosca)
Míriam Docampo López (bronce mosca)
David Vidal Benítez (bronce pluma)
Lara Ouviña Martínez (bronce lixeiro)
Pablo Fernández Peña (bronce lixeiro)
Lúa María Piñeiro Devesa (prata superlixeiro)
Fernando Rascado Ríos (prata superlixeiro)
Sara María Baños Martínez (prata medio)
Ileana Rodríguez Cruz (bronce pesado)
Pablo Casares Espinosa (bronce pesado)
Miguel Masciopinto Frende (ouro)
Diego Pallares (ouro)
José Luís Puentes Seoane (ouro)

universidades participantes.
CEU Tenis (Elche, do 8 ao 11 de
maio)

O equipo presentado estivo
integrado por seis persoas (tres
Mosquera (do Comesaña Sporting homes e tres mulleres).
Club) e Andrea García (do Club
O resultado máis destacado foi
Vila de Cangas) acadaron o
o de cuartos de final en dobres
primeiro posto por equipos
feminino no campionato. Solange masculinos para a parella formada
por Víctor García Domínguez
obtivo tamén o segundo posto a
nivel individual, cun tempo de 20 e Jaime Fernández Rodríguez,
e en dobres mixto para Carla
min 09 s.
Barciela Rodríguez e Víctor García
En total chegaron á meta 104
Domínguez.
mulleres e 159 homes.
CEU Volei-Praia (Málaga, do 12 ao
CEU Esgrima (Valladolid, do 11 ao 15 de maio)
13 de abril)
A Universidade de Vigo
A Universidade de Vigo
clasificouse no 2º posto do grupo
clasificouse no posto 27 de 32
8 masculino e rematou no posto
ao clasificarse Olalla Nieto Faza
13 da clasificación xeral masculina.
no posto 14 de 29 en espada
CEU Taekwondo (Las Rozas, do 13
feminino.
ao 15 de maio)
CEU Judo (Madrid, 14 e 15 de
Dez medallas (1 ouro, 3 pratas e 6
abril)
bronces) para a Universidade de
Elda Miramontes foi subcampioa Vigo.
na categoría feminina 57 kg.
CEU Orientación (Mérida, do 28
de abril ao 1 de maio)

Competicións internacionais

Campionato Mundial
A Universidade de Vigo estivo
representada por un deportista en Universitario de Loita
categoría masculina.
O alumno José Luis Puentes
CEU Atletismo (Castellón, do 6 ao Seoane asistiu a este campionato
celebrado en Turín (Italia) entre
8 de maio)
o 26 e o 30 de outubro de 2010
A Universidade estivo
e acadou o posto 15 da súa
representada por 14 deportistas
categoría.
e acadou catro medallas, nas
categorías triplo salto masculino,
5000 m marcha feminino en
pista, 1500 m feminino e disco
masculino.
CEU Natación (Málaga, do 6 ao 8
de maio)
A Universidade de Vigo estivo
presente no campionato con
tres deportistas que sumaron 49
puntos na clasificación final.
CEU Xadrez (Alicante, do 8 ao 11
de maio)
Entre os cinco representantes
na competición, destacou
Manuel Pena, clasificado en
cuarta posición (dun total de 147
xogadores).
A Universidade de Vigo foi
sexta clasificada de entre as 42
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5/ACTIVIDADES
DE FORMACIÓN
E DIVULGACIÓN

Carmen Veleiro, da Oficina de
Voluntariado, impartiron o curso.
A súa superación permitiu obter 2
créditos de libre configuración ou
1 ECTS.

5.1 Realizadas

Participación no VII Congreso
Nacional de Ciencias do
Deporte e a Educación Física
(Pontevedra, do 5 ao 7 de
maio)

Curso semipresencial de
voluntariado en eventos
deportivos (Vigo, do 26 de
abril ao 27 de maio de 2011)

O Servizo de Deportes presentou
a comunicación Evaluación de la
calidad percibida de los servicios
deportivos universitarios. Este
traballo recollía a metodoloxía
de avaliación do servizo a partir
O curso arrincou coa parte teórica das percepcións dos usuarios e
que, cunha duración de 20 horas, usuarias.
se impartiu principalmente vía
en liña a través da plataforma
Tem@. O programa incluíu sete
Prácticum dos estudantes da
temas que levaron asociados
Licenciatura en Ciencias da
unha tarefa. A parte práctica
Actividade Física e do Deporte
tivo unha duración de 10 horas
Un total de catro estudantes (tres
que incluía a participación en
mulleres e un home) do último
tres eventos que debía elixir
curso da Licenciatura en Ciencias
o alumnado. Javier Rial, Diego
da Actividade Física e do Deporte
Alonso e José Luís Armada, do
do Campus de Pontevedra
Servizo de Deportes, xunto con
Coorganizado pola Oficina de
Voluntariado e o Servizo de
Deportes. Participantes: 34
persoas (25 mulleres e 9 homes).

realizaron o seu prácticum no
Servizo de Deportes e coñeceron
de preto o funcionamento e
a organización dos diferentes
programas e actividades. Fíxose
fincapé na actividade física
saudable, a comunicación, a
calidade e a orientación ao cliente.
Estes catro ámbitos foron os máis
traballados polos estudantes en
prácticas.

do Concello de Ourense; Olga
Fedorova, xogadora do Baloncesto
Pavillón Ourense; José Luís
García, Willy, responsable do
Programa Rutas culturais; e
Mercé Barrientos, presidenta da
Federación Galega de Taekwondo.

Primeiras Xornadas sobre
Xestión da Calidade nos
Servizos de Deportes
Universitarios (Castellón, 14 e
Xornadas de Muller e Deporte 15 de xuño de 2011)
(Ourense, 16 de marzo de
O responsable do servizo foi
2011)
Na sala de usos múltiples do
Edificio de Ferro celebrouse a
mesa redonda «A muller no
deporte, mirando cara adiante».
O acto estivo enmarcado
no programa de actividades
realizadas co gallo do Día
Internacional da Muller.
Tras a recepción das deportistas,
a sesión continuou cunha
mesa redonda que contou coa
participación de Aurora Martínez,
profesora da Universidade de
Vigo; Marta Míguez, deportista
olímpica e técnica de Deportes

convidado a presentar un
relatorio sobre a súa experiencia
na avaliación da satisfacción das
persoas usuarias cos servizos
ofrecidos. Estiveron presentes
responsables deportivos e
técnicos de 45 universidades
españolas e presentáronse
diversas experiencias do sistema
universitario español en canto á
xestión da calidade a través das
normas ISO e do modelo EFQM.

A presentación da Universidade
de Vigo serviu para destacar cales
son os aspectos máis importantes
desde o punto de vista da persoa
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usuaria na organización de
actividades deportivas, grazas
a que desde o ano 2007 se vén
realizando ao remate de cada
curso académico unha enquisa
de avaliación para coñecer os
puntos fortes e débiles da oferta
deportiva. A partir dela extráense
conclusións que permiten a
implantación de melloras e a
adaptación ás demandas.

Curso de elaboración dun
plan local de fomento da
actividade física

Dous técnicos do Servizo de
Deportes participaron neste
curso organizado pola Secretaría
Xeral para o Deporte na Escola
Galega de Administración Pública
(EGAP) de Santiago de Compostela
desde o 18 de novembro ao 1 de
decembro de 2010 e enmarcado
dentro das accións do Plan Galicia
saudable. O obxectivo do curso
5.2 Recibidas
era formar os técnicos deportivos
de 12 concellos e das tres
Curso de formación en
universidades galegas no deseño,
desfibrilación externa
implantación e avaliación de plans
semiautomática (DESA)
directores locais de fomento e
promoción do exercicio físico
No mes de febreiro o persoal do
061 Urxencias Sanitarias do Sergas saudable no ámbito comunitario.
impartiu un curso de desfibrilación
externa semiautomática
(DESA) nos campus de Vigo e
de Ourense, en que participou
todo o persoal do Servizo de
Deportes co obxectivo de mellorar
a seguridade das persoas que
realizan actividade física nas
instalacións deportivas dos tres
campus da Universidade.

O fomento e
promoción do
exercicio físico
saudable no ámbito
comunitario é a
directriz de todas as
accións formativas
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O sénior masculino de
baloncesto de Ourense
ascendeu á Liga Nacional
FGB
6/SECCIÓNS
FEDERADAS

Júnior

masculino e júnior mixto.

Conseguiu facerse co título de
campión provincial, o que lle deu
acceso a xogar na Liga Galega
júnior, onde acadou o 4º posto.

Núm. de licenzas: 39 (36 homes e
8 mulleres).

Baloncesto

Rugby

Absoluto feminino

Tres equipos: sénior masculino,
sénior feminino e júnior.

O equipo Rugby Campus Ourense
participou en 2 categorías
federadas.

Participou na Primeira División e
descendeu á segunda categoría.

6.1 Campus de Ourense

Núm. de licenzas: 40 (26 homes e
14 mulleres).

O equipo sénior masculino xogou
na Primeira División Autonómica,
en que resultou campión.

O equipo infantil acadou o
segundo posto na segunda
categoría infantil.

Absoluto masculino

Clasificouse no 1º lugar da Liga
FGB sénior, resultado que lle deu o O cadete masculino xogou a liga
pase para xogar a fase de ascenso, pertencente á Federación Galega
de Rugby.
disputada en Ourense, en que
acadou o ascenso de categoría á
Liga Nacional FGB

Formáronse dous equipos. O
primeiro deles participou na 2ª
B da nova estrutura competitiva
da Federación Galega de Tenis
e mantiveron a categoría. O
segundo equipo masculino
participou na 4ª categoría, en que
tamén mantivo a categoría.

Sénior feminino

Infantil masculino

Sénior masculino

Participou na Liga FGB sénior e
acadou o 4º posto.

Tenis

Seis equipos: absoluto masculino,
absoluto feminino, infantil
masculino, veteranos +35
masculino, veteranos júnior

Subcampión na Segunda División
do Campionato Galego.
Veteranos masculino

Participou na primeira categoría
galega e descendeu á segunda
categoría.
Veteranos júnior masculino
Participou na segunda categoría
galega e realizou unha boa
competición ao acadar o ascenso
á Primeira División.
Júnior mixto
Participou en Primeira División
júnior, onde acadou o 7º posto.

Xadrez
Dous equipos: o Universitario
Ourense A e o Universitario
Ourense B. O primeiro equipo
participou na Primeira División
Galega e o segundo na Terceira.
Núm. de licenzas: 20 (18 homes e
2 mulleres).
O primeiro equipo foi sexto
clasificado e o segundo equipo
rematou en cuarto posto da
categoría.
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6.2 Campus de Vigo

outubro), 33ª Carreira Pedestre
Popular Camiño de Santiago (31
de outubro), XV Carreira San
Atletismo
Martiño Bueu (7 de novembro),
Nesta temporada deuse un gran
34ª Carreira Popular San Martiño
paso na consolidación dun equipo de Ourense (14 de novembro),
integrado por atletas de diversos XLIX Carreira do Pavo Vigo (19 de
niveis que amosan grande
decembro), 4ª San Silvestre Vigo
entusiasmo e compromiso tanto
(31 de decembro).
nos adestramentos como nas
probas. Os resultados melloraron - Ano 2011: I Trail de AlvelosPortugal (5 de febreiro), I
con respecto á edición anterior
Cross Volta a Fortaleza Valença
cando se creou o equipo.
do Minho (20 de febreiro),
Inscricións
Interruning Piñeiro Sport-O
Porriño (23 de febreiro), IX
Estudantes: 11 (10 homes e 1
Carreira Popular Concello de
muller).
Padrón (6 de marzo), 10 Km
Cidade Universitaria (27 de
PDI: 12 (9 homes e 3 mulleres).
marzo), XII Vig-Bay (10 de abril),
Outros: 6 (5 homes e 1 muller).
Cross San Miguel de Oia (5 de
xuño), III Carreira Popular Concello
Probas
de Cambados (12 de xuño) e 28º
Varios atletas do equipo da
Carreira Pedestre de San Xoán
Universidade participaron nun
Vigo (23 de xuño).
total de 17 probas ao longo do
Resultados destacados
curso 2010/2011:
- I Cross Volta a Fortaleza Valença
- Finais do ano 2010: II Media
do Minho: seis participantes e 2º
Maratón Vigo Ibercaja (26 de
setembro), I Carreira Pinga-Pinga posto por equipos.
en Marín (9 de outubro), IV
- XII Vig-Bay: 17 participantes. Mar
Carreira Popular Vigo +11 (17 de
López Rodríguez clasificouse no 3º

posto de promesas femininas.

Cabero e 5º Martín Pazó Pazó.

- Cross San Miguel de Oia: catro
participantes e 3º posto por
equipos masculino.

Sénior mulleres: 3ª Isabel Pastoriza
Santos e 7ª Carla Veiga García.

- I Trail de Alvelos: 4º posto por
equipos.

Veteranos homes: 4º José Luis
Armada Luaces.

Veteranas mulleres: 2ª Ana Iglesias
- I Carreira Pinga-Pinga, Marín:
Junzalvos.
catro participantes e 21º posto da
Resultados Campionato Galego
xeral para Diego J. Pío Vaquero.
Distancia Clásica e Media
- Interruning Piñeiro Sport: once
Mulleres 35: 2ª Ana Iglesias
participantes. Roi Méndez Rial
clasificouse no posto 22 da xeral. Junzalvos.
Mulleres elite: 3ª Isabel Pastoriza
Santos e 5ª Carla Veiga García.

Orientación

Licenzas: 25 (8 mulleres e 17
homes).
Ata finais de xuño disputáronse
sete probas de liga, entre as
que se inclúen os campionatos
galegos de orientación-sprint e o
campionato galego resultante da
suma das carreiras clásica e media.
Resultados Ori-sprint
Júnior homes: 2º Alejandro
Álvarez Toyos.
Sénior homes: 2º José M. Álvarez

Homes 21: 3º Vicente Pastoriza
Santos e 6º Marcos Herrero
Álvarez.
Homes 35: José Luis Armada
Luaces.
Homes elite: 8º José M. Álvarez
Cabero e 12º Martín Pazó Pazó.
Con 14 equipos en competición e
sete probas disputadas dun total
de doce, a Universidade de Vigo
ocupa o 5º posto con 3753 puntos
por diante da USC, que posúe
3081, e por detrás do Club de
Montaña Artabros, con 3845.
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Este ano o Vigo Rugby
Club ascendeu á máxima
categoría nacional
Rugby
O Vigo Rugby Club contou cun
total de cinco equipos e un total
de 199 licenzas federativas (167
masculinas e 32 femininas):

Campións da Copa Xunta sénior
masculina e campións do Circuíto
de Rugby a sete galego.
O equipo sénior feminino foi
subcampión na Copa Xunta de
Galicia.

mozos e 7 mozas) nos tres equipos
presentados ao Campionato
Galego por Equipos de Club 2011,
cos seguintes resultados:

masculina (11 deportistas),
veteranos masculina 1 (cinco
deportistas) e veteranos masculina
2 (dous deportistas).

O equipo estivo presente en
dúas probas do Circuíto Galego
- Tres equipos sénior:
de Duatlón de Montaña (Beariz
A maiores da formación de
Masculino B: ascenso á categoría e Candeán), no Campionato
Un masculino en competición
equipos e a participación en
2ª B.
Galego de Duatlón Cross (Maside),
nacional (equipo superior A), o
competicións, a sección federada
en tres probas do Circuíto
Feminino: subcampioas de 1ª
Ednon Universidade de Vigo.
de rugby preparou diversas
Galego de Duatlón de Estrada
categoría.
actividades dirixidas á promoción
Un masculino en competición
(Lugo, Guitiriz e Santiago), no
desta
modalidade
deportiva
en
- Campionato de España por
autonómica: equipo superior B.
Campionato Galego de Duatlón
categorías inferiores, como a
Equipos:
de Estrada (Castroverde-Lugo), no
Un feminino en competición
Escola de Rugby da Universidade
Campionato de España de Duatlón
Participaron
catro
xogadoras
no
autonómica: equipo superior
de Vigo, o Torneo Internacional de
(Soria), no Campionato Galego
feminino.
Categorías Inferiores, o Programa equipo presentado no Campionato de Tríatlon de Longa Distancia
de
España
por
Equipos
de
Club
Rugby Cole ou o Rugby Touch.
- Un equipo xuvenil en
2010, e descenderon á Categoría (Leiro), na clasificación de tríatlon
competición autonómica.
para o Campionato de España,
C, en que se participará no
que se celebrará en Madrid, e no
vindeiro
campionato.
- Un equipo cadete en
Tenis
Campionato de España de Tríatlon
competición autonómica.
Sprint (A Coruña).
A sección federada de tenis contou
Resultados destacados
con tres equipos: masculino A,
Tríatlon
Resultados destacados
Ascenso do primeiro equipo sénior masculino B e feminino. Entre eles Realizáronse 20 licenzas esta
- Campionato Galego de Duatlón
sumaron 27 licenzas deportivas.
á máxima categoría do rugby
temporada (19 homes e 1 muller), de Estrada:
nacional, División de Honra.
Competicións federadas
que se repartiron en cinco
Iria Fernández: 9ª clasificada
Carlos Blanco foi internacional
- Campionato Galego por Equipos: categorías: sub23 masculina (un
absoluta.
deportista),
absoluta
feminina
absoluto coa selección española
(unha deportista), absoluta
Participaron 27 xogadores (20
de rugby a XV e a sete.
Masculino A: ascenso á 1ª
categoría.

6/SECCIÓNS FEDERADAS/6.1 Campus de Vigo

Diego J. Pío: 3º clasificado en
veterano 1.
- Campionato de España de
Duatlón:
Diego J. Pío clasificouse no posto
21 dentro do grupo de idade
masculino 40-44.
- Campionato Galego de Tríatlon
de Longa Distancia:
Ignacio García Vallejo: 14º
clasificado veterano 1.
- Clasificatorio para o Campionato
de España de Tríatlon:
Óscar Surís Regueiro clasificouse
no posto 11 do grupo de idade
masculino 50-54 e Diego J. Pío
no posto 14 do grupo masculino
40-44.
- Campionato de España de
Tríatlon Sprint:
Participaron André Gómez de
Macedo, clasificado no posto
50 do grupo de idade masculino
35-39 e Diego J. Pío, que acadou
o posto 17º do grupo masculino
40-44.

Xadrez
O equipo sumou un total de 48
licenzas federativas, 45 delas na
categoría masculina absoluta e 3
na categoría feminina absoluta.
Equipos
Houbo dous equipos en
competicións federadas, un en
División de Honra e outro en
Primeira División Galega (para a
promoción do deporte en idade
escolar). O primeiro equipo
resultou subcampión da fase
regular da Liga Galega e logrou a
medalla de bronce no Campionato
Galego de Clubs. Aínda ten
pendente disputar a II Copa
Galicia de Xadrez e o Campionato
de España de Segunda División.
Mentres, o equipo de Primeira
División clasificouse en quinta
posición da Liga Galega.

- Os mestres internacionais da
Universidade, Manuel Pena,
Roberto Páramos e Pablo García,
foron tres dos catro titulares
da selección galega absoluta
para participar no Campionato
de España de Seleccións
Autonómicas, celebrado en Xixón
do 28 de abril ao 2 de maio de
2011, e no que Galicia obtivo o
noveno posto.

Resultados individuais
- Campionatos galegos: no
Campionato Galego Absoluto o
capitán do equipo, Pablo García,
obtivo a medalla de bronce.
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7/ACTOS E
EVENTOS

Maratón de Rugby 7 (Ourense, unha ampla representación
de membros da comunidade
18 de xuño de 2011)

recoñecemento ao esforzo e
á traxectoria deportiva foron,
universitaria.
unha vez máis, a esencia da Gala
Seven de rugby do contorno
do Deporte. O acto, organizado
Participantes: 29 (28 homes e 1
galego en que participaron 10
pola Vicerreitoría do Campus
muller).
equipos. Houbo cinco sedes
de Pontevedra e o Servizo de
7.1 Organizados polo
que participaron na última
Deportes, é unha celebración
Servizo de Deportes
xornada, disputada o 18 de xuño
en que se premia publicamente
nas instalacións do Campus de
Xornadas 100 Anos da
as persoas da comunidade
VI Campionato Universitario
Ourense. Resultou campión o
Incursión da Muller na
universitaria que practican
de Volei 3x3 (Ourense, 3 e 4
equipo da Universidade de Vigo.
Universidade (Ourense, do 23 deporte e destacan por facelo.
de maio de 2011)
ao 25 de novembro)
Tivo lugar no salón de actos da
Facultade de Ciencias Sociais e
Nesta competición, celebrada no
Programa:
da Comunicación e presentaron
pavillón universitario do campus, Torneo Intercultural de Fútbol
7 (Ourense, do 23 de maio ao 23 de novembro: inauguración das a gala os actores Carlos Blanco e
participaron oito equipos nas
19 de xuño)
instalacións exteriores do Campus Mariana Carballal, mentres que
categorías masculina, feminina
de Ourense e partido entre U D
o padriño da edición foi o atleta
e mixta. O evento serviu como
Desenvolveuse no campus de
Barbadás e Universidade de Vigo. veterano Manuel Rosales.
punto final da temporada da
fútbol do Campus de Ourense
Escola Deportiva Universitaria de entre os equipos de España,
24 de novembro: partido de Seven No transcurso do evento fíxose
Voleibol.
Colombia, Brasil, Santo Domingo, feminino e sesión de taichí nos
entrega do Premio á Excelencia
Senegal, Arxentina, Venezuela e
xardíns do campus norte.
Deportiva da Universidade
Marrocos.
de Vigo, de mans do reitor
25
de
novembro:
partida
I Concurso de Graffiti Urbán
Salustiano Mato. Recaeu na
simultánea de xadrez e partido
(Ourense, 3 de febreiro de
triatleta Estefanía Domínguez e no
de
baloncesto
feminino
triangular
2011)
Torneo Zonal Xadrez (Ourense, disputado polos equipos do
taekwondista Fernando Rascado.
13 e 14 novembro de 2010)
Galardoouse tamén o labor de
Concurso de graffiti organizado
Campus de Ourense.
moitos outros estudantes que
polo Servizo de Deportes de
O evento desenvolveuse por
a diario combinan estudo con
Ourense para a decoración do
cuarto ano consecutivo no
adestramentos e competicións.
muro do estadio universitario.
campus universitario, nesta
XX Gala do Deporte
Premiouse os gañadores da Copa
Houbo oito participantes e
ocasión na ludoteca do edificio
(Pontevedra, 19 de maio de
Fair Play, todos os medallistas
resultou gañador Rafael Jurado co de Humanidades. Contou coa
2011)
dos campionatos de España
graffiti Corazón deportivo.
participación de 28 homes e 1
universitarios 2011, varios equipos
Humor,
espectáculo
e
muller, entre os que se atopaba
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10 KM
1
2
3

Clasificación
categoría masculina

categoría feminina

Hassan Lekhili

31 min 24 s

Patricia Mendes

36 min 04 s

Gustavo Nieves

31 min 49 s

María Yolanda Gutiérrez

37 min 36 s

María Soledad Castro

38 min 05 s

Sara Pérez

39 min 31 s

Robertas Geralavicius 31 min 50 s

4

Daniel Bargiela

31 min 52 s

5

Santiago López

32 min 35 s Mª de las Mercedes Gómez 39 min 47 s

6

Guadalupe Lodeiro

41 min 17 s

Luis Sa

33 min 32 s

Carla Oliveira

41 min 33 s

8

Álvaro Prieto

33 min 42 s

Marinela Mayo

42 min 14 s

9

Rubén Pereira

33 min 45 s

Paula Román

42 min 59 s

10

Alberto Bastos

33 min 50 s

María Belén Llemat

43 min 40 s

7

Jose Antonio Ramallo 32 min 55 s

participantes nesta competición,
diversas seccións de equipos
federados e persoas a título
individual pola súa traxectoria
deportiva ou a súa colaboración
no fomento do deporte.

Nesta 5ª edición de 10
km incrementouse a
participación, con 660
persoas inscritas

Carreira en ruta 10 Km Cidade 2010. Castro foi tamén a mellor
Universitaria 2011 (Campus de corredora veterana A.
Vigo, 27 de marzo de 2011)
A proba 10 Km Cidade

Universitaria 2011 desenvolveuse
de forma áxil, esquivando as
precipitacións, especialmente
grazas á colaboración dos
O premio á persoa egresada
participantes e aos esforzos dos
máis destacada recaeu en Javier
diversos axentes implicados:
Rodríguez, presidente do Club
Academia Octavio de Balonmán e O atleta de orixe marroquí Hassan xuíces, Protección Civil, Policía
Local e voluntarios. Como
dentro do persoal da Universidade Lekhili fíxose, por segunda vez
consecutiva, coa vitoria da
complemento da carreira, houbo
de Vigo premiouse o labor de
carreira. Lekhili, do Club Ourense actuacións de animación durante
María José Martínez Patiño.
Atletismo Academia Postal,
o transcurso da proba e varias
conseguiu o primeiro posto cunha actividades de entretemento para
marca de 31 min 24 s. Segundo
nenos e nenas co obxectivo de
VIII Maratón Solidario de
Aeróbic e Pilates (Pontevedra, foi Gustavo Nieves, estudante da poder acudir en familia.
Universidade de Vigo pertencente
15 de decembro de 2010)
ao Club Sociedad Gimnástica de
Pontevedra, e terceiro o lituano
Desenvolveuse no pavillón
X Trofeo Universidade de Vigo
Robertas Geralavicius, corredor
polideportivo do Campus de
de Orientación (Vigo-Serra do
tamén da Sociedad Gimnástica de
Pontevedra coa finalidade
Galiñeiro, 7 de maio de 2011)
Pontevedra.
de combinar deporte con
solidariedade. A actividade
A proba, incluída na XX
Na clasificación feminina as tres
organizouse en combinación
Liga Galega de Carreiras de
primeiras posicións foron para
coa Vicerreitoría do Campus
Orientación, contou con nove
tres atletas do Comesaña Sporting
de Pontevedra para recadar
percorridos en 24 categorías
Club. Patricia Mendes acadou
alimentos non perecedoiros en
diferentes, oficiais e non oficiais,
o primeiro posto en 36 min 04
beneficio do comedor dos Padres
nos cales participaron en total
s, seguida de María Yolanda
Franciscanos de Pontevedra.
334 corredores e corredoras.
Gutiérrrez (en 37 min 36 s) e
Participaron preto de 100 persoas.
Sorprendeu a grande afluencia
María Soledad Castro (en 38 min
de mulleres, que representaban
05 s), que se fixera co primeiro
aproximadamente o 45 % do
posto do podio na proba de
total de participantes. Houbo
Celebrouse a quinta edición da
proba e, unha vez máis, houbo un
incremento significativo en canto
a participación, con 660 persoas
(63 deles mulleres) e 750 inscritas.

corredores e corredoras galegos,
de todos os clubs de orientación,
así como portugueses, asturianos
e leoneses. Os corredores
portugueses destacaron a calidade
do plano cartográfico, levantado
en 2003 por un cartógrafo
búlgaro, a petición da sección
de orientación do Servizo de
Deportes da Universidade de Vigo.
No tocante á clasificación, para
o Club Universidade de Vigo
de Orientación os postos máis
significativos foron a primeira
praza en veteranos-B para Cristina
Fernández López, o segundo posto
acadado por Ana Iglesias Junzalvos
en veteranos-A e o sexto posto na
categoría homes-21 acadado por
Vicente Pastoriza Santos.
A entrega de premios tivo lugar
ás 14.00 horas na sala de actos
do edificio da Comunidade de
Montes de Vincios. Toda a proba
transcorreu con normalidade e
cumpríronse os tempos previstos
pese aos ventos do suroeste e ás
choivas de primeira hora, que non
foron quen de deslucir a proba.
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7.2 Coorganizados con
outras entidades

7.3 Sedes doutras
actividades e eventos

universitario e contou con 60
inscritos e inscritas.

Campionato de España
Universitario de Tríatlon
(Campus de Pontevedra, 24 e
25 de xuño de 2011)

Campus de Ourense

Oposicións a Policía Local do
Concello de Mos (Campus de
Vigo, 16 de febreiro de 2011)

Scul Party de Informática
(pavillón de deportes de Ourense, O Concello de Mos realizou as
súas probas de acceso para a
do 10 ao 12 de xuño de 2011)
Policía Local nas instalacións
O Campus de Pontevedra acolleu
É
a
festa
informática
anual
do
universitarias.
este campionato de España que
Campus
de
Ourense
e
este
ano
se organizou en colaboración coa
Campionato de España Infantil
celebra a décima edición. Foron
Federación Galega de Tríatlon. O
Feminino de Baloncesto (pavillón
72
horas
coas
novas
tecnoloxías
xoves 23 tivo lugar a recepción e a
universitario, do 18 ao 22 de xuño
como protagonistas e o deporte
acreditación dos 169 deportistas
de 2011)
o
complemento
perfecto.
Contou
participantes (59 mulleres e
con torneos informáticos,
O Campus de Vigo foi unha das
110 homes ) procedentes de 43
concursos
(de
dobraxe,
catro sedes deste campionato
universidades, ademais de 50
persoas delegadas e adestradoras. lanzamento de CD, fotografía e de nacional que se desenvolveu no
deportes como o pimpón).
concello de Vigo coa participación
As probas masculina e feminina
dos 32 mellores equipos da
Número
de
persoas
inscritas:
150.
desenvolvéronse aproveitando
categoría. A organización
o percorrido e as instalacións
correspondeulle ao Club Deportivo
empregadas na celebración do
Bosco e o pavillón universitario
Campus de Vigo
Campionato de Europa Absoluto
acolleu a competición durante a
que tivo lugar o sábado 25. A
fase de clasificación.
Escola de Rugby Universitaria
proba de natación tivo lugar nun
(campo de rugby, de outubro de Campus Camp (Campus de Vigo,
tramo do río Lérez, a bicicleta
2010 a maio de 2011)
xuño e xullo de 2011)
sobre un percorrido de estrada
próximo ao campus universitario O Vigo Rugby Club Universidade
Desde o 24 de xuño ata o 29
e a carreira a pé sobre un circuíto de Vigo organizou esta escola de
de xuño, os fillos e fillas do
rugby para nenos entre 6 e 12
urbano no zona vella. A chegada
persoal (PDI e PAS) de entre 6 e
situouse no estadio da Xuventude. anos. A actividade desenvolveuse 13 anos puideron participar no
os sábados pola mañá no
Campus Camp, no cal se fai uso
campo de rugby e no pavillón

das instalacións do edificio do
Servizo de Deportes e demais
instalacións deportivas para o
desenvolvemento de diversas
actividades de entretemento para
os máis pequenos.
Campus de baloncesto Seis do
Nadal (pavillón universitario, do
11 ao 17 de xuño de 2011)
O equipo de baloncesto Seis do
Nadal organizou nas instalación
universitarias unha nova edición
deste campus de baloncesto en
que participaron máis de 100
nenos e nenas.
Demostración de billarda
organizado por Trabalinguas
(polideportiva exterior, 2 de
marzo de 2011)
A Asociación Trabalinguas en
colaboración coa Universidade
realizou unha exhibición de
billarda na pista polideportiva
exterior que contou con arredor
de 50 asistentes.
Probas físicas para árbitros da
Federación Galega de Fútbol
(pista de atletismo, de setembro
a marzo de 2011)
O Colexio de Árbitros de Fútbol de
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Vigo utilizou a pista de atletismo
e a sala de cardio-fitness desde
setembro de 2010 ata marzo de
2011 durante un día ao mes para
realizar os seus adestramentos.

unha Escola Técnica Superior de
Enxeñeiros de Minas. Participaron
preto de 100 membros da
comunidade universitaria.

I Slálom Automobilístico
Clinic Norm Maxwell (Vigo,
Universidade de Vigo (Campus 3-4 de decembro de 2010)
de Vigo, 3 de abril de 2011)

Un grupo de estudantes de
Enxeñaría Industrial organizaron
Clases da materia Meditación
por vez primeira esta proba,
7.4
Outras
colaboracións
do Grao en Detective Privado
puntuable para o Campionato
(edificio do Servizo de Deportes,
de Galicia, ao estar incluída
Proba da Copa do Mundo
de febreiro a maio de 2011)
dentro do circuíto da Federación
de Ximnasia Estética (VigoGalega de Automobilismo.
Desde o mes de febreiro ata maio pavillón das Travesas, do 12 ao
Realizouse nas estradas interiores
e durante dúas tardes á semana
14 de maio de 2011)
da Universidade e contou coa
realizáronse na sala de ioga
participación de preto de 20
A
Universidade
de
Vigo
colaborou
do edificio de Deportes clases
coches.
activamente na organización
de Meditación para o Grao en
deste
evento
internacional
que
Detective Privado.
O percorrido do slálom tivo a
incluía distintas competicións de
súa saída na rotonda do acceso
I Carreira Popular Santa Bárbara
ximnasia estética de grupos: III
norte do campus, desde aí os
(Campus de Vigo, 13 de decembro fase da Copa do Mundo sénior,
coches dirixíronse ata un dos
de 2010)
Campionato do Mundo júnior e
aparcadoiros da Facultade
EUSA CUP (Campionato de Europa
de Filoloxía e Tradución e á
A Delegación de Alumnado de
Universitario).
estrada da Universidade desde
Minas organizou por primeira vez
onde accederon aos outros
esta carreira que transcorreu pola Participaron 11 países e 510
aparcadoiros da devandita
pista de atletismo e o circuíto de
deportistas de 43 equipos: 19
facultade. Tratouse máis dunha
cross, en que podía participar
na competición júnior, 15 na
calquera persoa de xeito gratuíto. competición sénior e 9 competindo proba de habilidade que de
na EUSA CUP. As tres competicións velocidade. Os condutores tiveron
A carreira organizouse coa
que superar conos, portas,
foron lideradas por equipos de
finalidade de recadar fondos
rotondas e tratar de chegar o
Rusia. O Club Maniotas de Vigo
procedentes de empresas
antes posible á meta.
presentou un equipo júnior e
colaboradoras para participar
un equipo sénior, e este último
nunha concentración deportiva,
conseguiu a súa clasificación para o
coñecida como Cartel de Minas,
Campionato do Mundo celebrado
nunha cidade europea onde haxa
en Estonia no mes de xuño.

Baixo o título «Aspectos
básicos para o éxito no rugby:
a preparación mental, física e
o espírito deportivo», Norm
Maxwell, fichaxe estrela do
Ednon Universidade de Vigo esta
temporada, ditou un clinic no
campo de rugby do Campus de
Vigo. Maxwell é un xogador de
éxito que con este curso teóricopráctico tentou achegar a súa
experiencia aos participantes.
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8/OUTRAS
ACTUACIÓNS
8.1 Participación en
redes
European Network of
Academic Services (ENAS)
O Servizo de Deportes fortaleceu
as súas relacións con outras
organizacións europeas de ensino
superior e a súa proxección
internacional a través da
participación na 13ª Conferencia
Anual da ENAS (European
Network of Academic Services),
celebrada en Barcelona (España)
do 3 ao 7 de novembro e que este
ano tivo como tópico principal
os «Healthy Campuses and the
Contribution of University Sport».
Este evento ten un recoñecido
valor como foro de discusión e
de intercambio de experiencias
no campo da actividade física,
a saúde e a cultura. Resulta de
grande utilidade para coñecer
os puntos fortes dos modelos de
servizos deportivos universitarios
de Europa, para así poder aplicar
os elementos organizativos
e funcionais que están a dar
mellores resultados. Nesta ocasión
asistiron á conferencia máis de
130 representantes de diferentes
universidades europeas.

de Sanidade e Política Social,
o Ministerio de Educación
e a Conferencia de Reitores
das Universidades Españolas
(CRUE). As 22 universidades e
as seis consellerías autonómicas
de Saúde que a conforman
reuníronse o 18 de marzo de 2011
en Madrid para intercambiar
A conclusión principal que se
experiencias e compartir os
puido extraer a raíz da conferencia últimos avances realizados como
foi a importancia do deporte
a sinatura do convenio entre a
como elemento que vertebra a
REUS e as entidades promotoras
orientación dos campus cara a
para asegurar o financiamento
estilos de vida máis saudables.
da rede, a aprobación dun logo e
Deuse a recomendación de que os imaxe corporativa desta iniciativa
servizos deportivos universitarios ou a próxima creación da Rede
europeos se preocupen pola
Internacional de Universidades
nutrición, o medio natural, a
Saudables que terá lugar no
igualdade, o coidado da saúde e a V Congreso Internacional de
accesibilidade ás instalacións.
Universidades Promotoras da
Saúde, que se celebrará en Costa
Rica no vindeiro mes de outubro.

Rede Española de
Universidades Saudables
(REUS)

A Universidade de Vigo continuou
participando nesta iniciativa
que persegue o obxectivo de
fomentar a saúde no contorno
universitario nacional e que
está promovida polo Ministerio

Rede Universitaria de Apoio
aos Deportistas de Elite (EAS)
Esta rede é unha iniciativa
europea que busca facilitarlles
aos deportistas universitarios
de alto nivel a integración dos
seus compromisos académicos e

deportivos. O Servizo de Deportes
reforzou a súa proxección
internacional ao asistir á 7th EAS
Conference que se celebrou en
Lisboa do 7 ao 11 de setembro de
2010. Contou coa participación de
98 representantes de diferentes
universidades e institucións
europeas.

8.2 Calidade
O Servizo de Deportes continuou
con este traballo de análise das
percepcións das persoas usuarias
que se vén desenvolvendo desde
o ano 2005. Nesta ocasión a
mostra estivo composta por máis
de 500 persoas da comunidade
universitaria nos diferentes
campus.
Para o estudo foi empregado
un cuestionario dos principais
programas de actividade interna
do Servizo de Deportes: escolas
deportivas, ligas, rutas culturais,
salas de cardio-fitness e Programa
Ponte en forma.

8.3 Recoñecementos
por parte do Servizo de
Deportes
Insignia aos mellores
deportistas da Universidade
de Vigo no ano 2009 (Vigo, 29
de novembro de 2010)
Os deportistas Javier Gómez
Noya, Serafín Martínez, Fernando
Rascado, Estefanía Domínguez
e Gustavo Nieves recibiron
un recoñecemento pola súa
traxectoria deportiva no ano 2009.
O acto tivo lugar na reitoría do
Campus de Vigo, onde o reitor
Salustiano Mato e o vicerreitor
de Extensión Universitaria,
Xosé-Henrique Costas, fixeron
un recoñecemento público ao
sacrificio que supón combinar
a práctica do deporte de alto
nivel coa realización de estudos
universitarios.
Javier Gómez Noya recibiu a
noticia de que a páxina web do
Servizo de Deportes estableceu
un vínculo coa súa web persoal.
Serafín Martínez entregoulle ao
reitor unha camisola de montaña
do Xacobeo Galicia 2010.
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Premios á Excelencia
Deportiva (Pontevedra, 19 de
maio de 2011)
Os méritos que se valoraron para
elixir as persoas galardoadas
foron, por unha banda, a
traxectoria deportiva nos anos
2010 e 2011, tanto no ámbito
universitario en representación
da Universidade de Vigo como no
ámbito federado de competicións
oficiais; doutra, o rendemento
académico nos cursos 2009/2010
e 2010/2011.
Para decidir as candidaturas
para recibir este recoñecemento
o Servizo de Deportes decidiu
ter en conta por primeira vez a
opinión pública e solicitou tanto
vía web como vía Facebook o
envío das propostas de alumnos
e alumnas da Universidade de
Vigo que poidan ser merecedores
do premio. Chegaron a finalistas
tres alumnos e tres alumnas
da Universidade de Vigo:
Alfonso J. Palomanes, Fernando
Rascado, José Luis Puentes, Elda
Miramontes, Estefanía Domínguez
e Lúa Piñeiro. Finalmente, o
galardón recaeu en mans da

triatleta Estefanía Domínguez,
estudante de Ciencias da
Actividade Física e do Deporte,
e do taekwondista Fernando
Rascado, recentemente licenciado
en Publicidade e Relacións
Públicas.

Recoñecemento do reitor ao
equipo de xadrez (Campus de
Vigo, 5 de maio de 2011)
O reitor, Salustiano Mato,
reuniuse con parte do equipo do
Universidade de Vigo de xadrez
para homenaxear os xogadores
polos logros acadados nas
diferentes competicións ao longo
do curso e por ser un referente do
xadrez galego no último lustro.

8.4 Recoñecementos
externos ao Servizo de
Deportes
Mención da Federación
Española de Taekwondo
(Alicante, 26 de marzo de
2011)
O Servizo de Deportes foi

galardoado pola Federación
Española de Taekwondo co Premio
Nacional a la Dirección General
de Deportes u Organismos
2010 pola coorganización
do Campionato do Mundo
Universitario de Taekwondo. O
premio foi entregado en Alicante
o 26 de marzo na gala oficial desa
federación.

8.5 Plano de Orientación
do Campus de Vigo
O Campionato Galego
Universitario de Orientación
celebrouse sobre o plano
do Campus de Vigo. Este foi
levantado case na súa totalidade
polo coordinador da sección de
orientación da Universidade de
Vigo, José Luís Armada Luaces, e
rematárono Javier Arufe e Natalia
Pedre, cartógrafos da Asociación
Galega de Clubs de Orientación
(AGaCO).

8.6 Participación no
Plan Galicia saudable
(Secretaría Xeral para o
Deporte)
A Universidade de Vigo foi
escollida pola Secretaría Xeral
para o Deporte como un dos
centros piloto onde tentar poñer
en funcionamento a iniciativa
das unidades de promoción de
exercicio (UPE) que aparece
recollida no Plan Galicia saudable
como instrumento básico de
promoción da actividade física
saudable no ámbito da poboación
nos diferentes campos (educativo,
laboral, comunitario e sanitario).
Estas UPE teñen moitas similitudes
coas funcións que as áreas de
deporte e saúde dos tres campus
xa viñan desenvolvendo desde
o ano 2006 polo que supuxo un
recoñecemento ao traballo e ao
enfoque mantido polo Servizo de
Deportes.

O plano ten unha extensión de 1,1
quilómetros, pero está preparado
para podelo aumentar outro tanto
cara ao norte (parque forestal de
Beade).
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9/SERVIZOS E
VANTAXES
9.1. Tarxeta deportiva
universitaria básica
Durante o curso 2010/2011
un total de 695 persoas
pertencentes á comunidade
universitaria (79,86% homes e
20,14% mulleres) solicitaron a
tarxeta deportiva universitaria
básica (anual ou cuadrimestral).
Este carné permite ter acceso
libre ás instalacións deportivas
da Universidade, obter prezos
especiais nas actividades
organizadas polo Servizo de
Deportes ou descontos nos
servizos ofrecidos polas entidades
colaboradoras (ximnasios, tendas
de material deportivo, clínicas de
fisioterapia etc.).

9.2 Tarxeta Ponte en
forma
Un total de 147 persoas (46,94%

homes e 53,06% mulleres)
gozaron durante o curso
2010/2011 das vantaxes e servizos
da tarxeta Ponte en forma, entre
as que destacan o acceso aos
programas personalizados de
exercicio físico e o control médicodeportivo da práctica deportiva,
ademais de todas as vantaxes xa
incluídas na tarxeta deportiva
básica.

9.3 Centro deportivo
aberto
Este curso presentou unha nova
oferta incluída no Programa
Escolas deportivas denominada
centro deportivo aberto. A
proposta consiste en ofertar un
abano maior de posibilidades
á hora de practicar deporte. O
alumnado pode participar en
diversas actividades nun mesmo
centro deportivo e non ter que
decantarse a principio de curso
por unha actividade en concreto.

ter maior flexibilidade de horarios
e de modalidades deportivas
para evitar a monotonía de
practicar unha mesma actividade
todo o ano. A acollida por parte
do alumnado foi excelente. Os
centros deportivos con máis
persoas inscritas foron o ximnasio
Lanzalía, ximnasio Simón e o
Centro Deportivo Coliseum.

9.4 Programa de
recoñecemento de
créditos
Polo valor formativo da
participación en actividades
deportivas, algunhas das
iniciativas propostas desde o
Servizo de Deportes contan co
correspondente recoñecemento
académico.

Créditos por participación en
escolas deportivas:

Campus de Vigo: aquagym, ioga,
A iniciativa xurdiu como resposta natación, tenis e xadrez.
ás demandas das persoas usuarias
que en anos anteriores propuñan Campus de Pontevedra: aeróbic +

power pump, pilates, tenis, danzas
orientais e artes marciais.
Campus de Ourense: xadrez.

Créditos por participación en
cursos:
Campus de Vigo: mergullo do
Programa Augaventura (Open
Water Diver e Advanced Water
Diver) .
Campus de Ourense: participación
no Programa Rutas culturais.

Créditos por participación
en competicións
interuniversitarias:
Estudantes que representan a
Universidade de Vigo en fases
finais dos campionatos de España
universitarios.
Estudantes que participan
en campionatos mundiais
universitarios e universiadas.

Outros: participación no
Programa Ponte en forma.
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Neste curso académico
o Servizo de Deportes
convocou 81 bolsas de
alumnado colaborador

Pontevedra

Vigo

TARXETA PONTE
EN FORMA
Total

H

M Total

H

Estudantes

27

20

7

67

26 41

PAS

5

-

5

17

6

11

PDI

4

-

4

26

17

9

Outros

-

-

-

1

-

1

Total

36

20 16

111

M

49 62

TARXETA
DEPORTIVA
UNIVERSITARIA
BÁSICA

Total

H

M

Total

H

M

Estudantes

137

97

40

483

399

84

Pontevedra

Vigo

PAS

3

1

2

17

11

6

PDI

2

1

1

42

35

7

6

0

Outros
Total

5

5

-

6

147

104
(70,75%)

43
(29,25%)

548

451
97
(82,3%) (17,7%)

9.5 Bolsas para o
alumnado colaborador

9.6 Outros

Organización de actividades,
recollida de datos para enquisas,
coordinación de competicións
etc. son só algunhas das variadas
funcións en que participan. Como
novidade contouse no Campus
de Pontevedra cun bolseiro que
coordina a asistencia ás rutas
culturais nos campus de Vigo e
Pontevedra. Sen eles non sería
posible levar a cabo o extenso
programa deportivo que se oferta.
Neste curso académico o Servizo
de Deportes convocou 81 bolsas
de alumnado colaborador.

Servizo empregado polas persoas
da comunidade universitaria por
medio de bonos. O número de
usos no ano 2010 no Campus de
Vigo foi de 440.

Préstamo de bicicletas

Petanca

Campus de Ourense

Instalación situada xunto ao
pavillón universitario do Campus
de Vigo. É de uso gratuíto para
a comunidade universitaria.
O Servizo de Deportes pon á
disposición das persoas usuarias
o material necesario para o
desenvolvemento da actividade
no seu transcurso.

Bolsas de persoal colaborador de
centro: 7

Arredor de 100 persoas fixeron
uso dela no ano 2010.

Bolsas de arbitraxe: 12 (1
coordinador, 2 de baloncesto, 3 de
Tenis de mesa
fútbol 7 e 6 de fútbol sala)
Hai instalacións de tenis de
mesa no interior dos pavillóns
deportivos dos tres campus da
Campus de Pontevedra
Universidade de Vigo. Son de
Bolsas de persoal colaborador de uso gratuíto para os membros
centro: 5
da comunidade universitaria,
mentres que as persoas usuarias
Bolsas de arbitraxe: 8
externas teñen que acceder con
Bolsas de socorrista: 1
bonos de cinco usos, cun custo de
Bolsas de persoa coordinadora de 12 €.
rutas culturais: 1
O número de usos no Campus
de Ourense ascendeu a 1400.
No Campus de Pontevedra foron
Campus de Vigo
437 e en Vigo 5900. Usos totais:
7737.
Bolsas de persoal colaborador de
centro: 9
Bolsas de arbitraxe: 38
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10/
INSTALACIÓNS
DEPORTIVAS
10.1 Xestionadas polo
Servizo de Deportes
Novas instalacións
O 24 de febreiro tivo lugar a
inauguración oficial das novas
instalacións deportivas exteriores
do campus ourensán, aínda que
xa foran estreadas a principios
de mes, comezando polos
adestramentos dos xogadores
de rugby dos equipos sénior
e cadete do campus e incluso
coa celebración do Campionato
Galego de Deportes Colectivos.
Componse de campo de herba
artificial de fútbol-rugby,
dunha pista de atletismo (de
oito rúas, con zona de salto de
lonxitude, triplo salto e salto con
pértega), vestiarios e bancada.
Estas instalacións, de case
20.000 metros cadrados, nacen
principalmente para o fomento do
deporte entre os universitarios e
universitarias.

Á inauguración asistiu o reitor,
Salustiano Mato; o alcalde de
Ourense, Francisco Rodríguez; o
secretario xeral para o Deporte,
José Ramón Lete; o conselleiro
de Educación e Ordenación
Universitaria, Xesús Vázquez;
e representantes de todas as
institucións que participaron
no proxecto e das entidades
deportivas que se beneficiarán del.

Espazos Deportivos
Campus de Ourense
- Edificio deportivo:
Pista polideportiva
Pistas de squash (dúas)
Sala de cardio-ﬁtness

Campus de Pontevedra

Sala de ioga

- Pavillón universitario:

Aula de seminarios

Pista polideportiva
Sala de cardio-fitness

Usuarios e usuarias

Zona de tenis de mesa

Campus de Ourense

Campus de Vigo

- Pista polideportiva:

- Pavillón universitario:

ABO JUNIOR

Pista polideportiva

Asociación de Taichí

Sala de cardio-fitness

Club Baloncesto Ourense (COB)

Zona de tenis de mesa

Consello Municipal dos Deportes
(CMD)

Rocódromo
- Zona deportiva exterior:
Campo de fútbol (céspede
artificial)

Delegación Ourensá de Baloncesto
Delegación Ourensá de Balonmán
Down Ourense

Zona de tenis de mesa

Campo de rugby/fútbol (herba
natural)

Equipo de baloncesto universitario
Campus Ourense

Área de xadrez

Circuíto de footing

Servizo médico/Ponte en forma

Pista de atletismo

Federacións galegas: Baloncesto,
Fútbol (Fútbol Sala) e Judo

- Zona deportiva exterior:

Pista de petanca

Pista polideportiva
Pista de tenis
Pista de atletismo
Campo de herba sintética

Fútbol sala Vistahermosa

Gabinete Psicopedagóxico do
Pista polideportiva (con tres pistas Campus de Ourense
de tenis)
Oﬁteca
Pistas de tenis (dúas)
Persoas usuarias particulares
- Edificio técnico-administrativo:
- Pistas de tenis:
Sala de xadrez
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PERSOAS UNIVERSITARIAS
ABONADAS CENTRO AQA
OURENSE

Club Tenis Dereito-Empresariais
Centro Formación TAFAD
- Pistas de squash:
Club Squash Auriense
Centro Formación TAFAD
- Campos de fútbol 7:
Maristas Ourense
Club Rugby Universitario
Club Deportivo Ourense
- Pista de atletismo:

organizada polo ximnasio Gim
Sport, 6 de maio de 2011.
Campionato Galego de Ximnasia
Rítmica, 14 de maio de 2011.
Campionato Provincial infantil e
cadete de Fútbol Sala, 28 de maio
de 2011.
Campus de Vigo
- Pavillón polideportivo:
Bar Luada F. S.
Celta de Baloncesto
Club de Baloncesto Baiona

Deportistas federados da provincia
Baloncesto Puerto Vigo
de Ourense
Campus de Pontevedra

Citroën

- Pavillón polideportivo:

Foto Gómez Fútbol Sala

Festa HQR, organizada polo Diario
de Pontevedra, do 26 ao 28 de
decembro de 2010. Competiron
en distintas modalidades nenos e
nenas en idade benxamín, alevín,
infantil e cadete.

Lume Fútbol Sala

Campionato Galego Absoluto de
Loitas Olímpicas, 12 de febreiro
de 2011.

Vigo Rugby Club

Concello de Mos
- Sintético:
Construcciones Carrera
Arbo Club de Fútbol

Cedro
Campionato Galego de Voleibol
(veteranos), 13 de marzo de 2011. Viza Automoción
Velada de boxeo semiprofesional Grupo SEI

xaneiro

febreiro

marzo

abril

maio

Abono universitario

53

49

50

49

45

Abono universitario matinal

84

96

106

112

108

Torneo Amistad
Torneo Primavera
Vigo en Xogo
Federación Galega de Fútbol
Colegio Los Sauces
- Campo de rugby:
Vigo Rugby Club
Instituto da Guía
Colegio Los Sauces
- Pista de atletismo:
Academia Estudio
Academia Fonseca
Instituto da Guía
Club de Atletismo Porriño
Colegio de Árbitros de Vigo
Igrexa Evangélica de Vigo

10.2 Centros deportivos
universitarios
Trátase de centros deportivos de
xestión allea situados nos campus
de Ourense e de Vigo.

AQA Ourense
O centro conta con dúas piscinas,
zona de benestar-hidromasaxe,
ximnasio e sala de actividades
dirixidas.
Este curso realizou unha
promoción das instalacións do
centro AQA Ourense ata o 30 de
novembro de 2010 mediante un
cupón dirixido aos membros da
comunidade universitaria para
que poidan probar gratuitamente
as instalacións do complexo
deportivo universitario de
Ourense.

Club Siglo XXI

CDU de Vigo
Este complexo deportivo conta
con diversas instalacións: unha
piscina, spa, dúas saunas, dúas
pistas de squash, unha sala
de cardio-fitness e unha de
actividades dirixidas.
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11/ARQUIVO DE
PRENSA
10 Km cidade
universitaria

23/03/2011

28/03/2011

28/03/2011

Atletismo

25/11/2010

11/ARQUIVO DE PRENSA/

Augaventura

17/03/2011

01/04/2011

02/04/2011

Campionatos galegos
Deportes Colectivos

15/02/2011
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Campionato galego
universitario Orientación

14/04/2011

Campionato galego
universitario Xadrez

24/03/2011

Campus Ourense
Baloncesto Ourense

16/12/2010

28/04/2011
02/05/2011

11/ARQUIVO DE PRENSA/

Instalacións deportivas

03/03/2011

Ponte en forma

28/12/2010
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Rugby

26/10/2010

15/02/2011

11/ARQUIVO DE PRENSA/

Xornadas 100 anos muller na
Universidade

24/11/2010

Xornadas Deporte e Saúde

20/10/2010

26/10/2010

Campus Pontevedra
Maratón solidario de aeróbic
e pilates

15/12/2010

16/12/2010
17/12/2010
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CEU

31/03/2011

15/03/2011

09/05/2011
11/05/2011

28/03/2011

15/05/2011
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CEU
Triatlón

24/06/2011
25/06/2011

25/06/2011

Copa Fair Play

26/05/2011
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Curso meditación

04/11/2010

Curso voluntariado en
eventos deportivos

14/04/2011
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Delecer

24/02/2010

Escolas deportivas

05/10/2010
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Escola de rugby

15/12/2010

Gala do Deporte

26/05/2011

20/05/2011

20/05/2011
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Ligas universitarias

21/10/2010

Orientación

12/05/2011

Recepción reitor

24/11/2010

26/11/2010
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Reus

24/03/2011

Rugby

06/12/2010

31/01/2010

21/02/2011

11/ARQUIVO DE PRENSA/

21/02/2011

22/02/2011
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Rutas culturais

14/10/2010

22/02/2011

28/10/2010

15/03/2011

15/03/2011
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Sala cardio-fitness

10/03/2011

Slalom Universidade de
Vigo

04/04/2011
25/03/2011

Tarxetas deportivas
universitarias

28/10/2010
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Tenis

01/06/2011

09/12/2010

22/06/2011

22/06/2011
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Torneo nacional
universitario fútbol sala
PAS

Xadrez

09/06/2011

16/12/2010

12/04/2011
26/04/2011

16/06/2011

15/03/2011

Viaxes á neve

12/05/2011

04/12/2010
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12/DIRECTORIO
E ENTIDADES
COLABORADORAS
Campus de Ourense
Pavillón universitario
A Lonia (Ourense)
Tfno.: 988 387 198
Fax: 988 368 297
Enderezo electrónico: depor-ou@uvigo.es
Páxina web: www.vicou.uvigo.es
Twitter: twitter.com/SDUvigoOU

Campus de Pontevedra
Pavillón universitario
Rúa da Cruz Vermella s/n (Pontevedra)
Tfno.: 986 802 088
Fax: 986 862 319
Enderezo electrónico: depor-po@uvigo.es
Páxina web: www.campuspontevedra.uvigo.es

Campus de Vigo
Edificio do Servizo de Deportes
Lagoas, Marcosende (Vigo)
Tfno.: 986 812 182
Fax: 986 814 061
Enderezo electrónico: deportes@uvigo.es
Páxina web: www.deportes.uvigo.es

Reserva de instalacións
Tfno.: 986 814 059
Enderezo electrónico: pavillon@uvigo.es

www.deportes.uvigo.es

