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MEMORIA DEPORTIVA TEMPADA 2011/2012 

 
 Ao longo da tempada 2011/2012, o Club Natación Ferrol participou en todas as 
competicións organizadas pola Federación Galega de Natación, así como nos distintos 
Trofeos celebrados na nosa Comunidade: Trofeo Cidade da Coruña, XXX Memorial Juan 
Varela, Trofeo Cidade de Narón e Trofeo Deputación de Pontevedra, así como nalgúns 
Trofeos de fóra da nosa comunidade, como o Trofeo Villa de Gijón. 
 
 No referente á organización de probas, ademais das distintas xornadas da ligas 
de promesas, benxamín, alevín, infantil que tiveron carácter local ou zonal e a Copa 
Galega de Clubs absoluta; destacar a organización do Campionato Galego Absoluto de 
inverno celebrado os días 28, 29 e 30 de decembro de 2011; e do Festival Galego 
Promesas celebrado o día 2 de xuño de 2012 no C.P. Javier Gómez Noya que 
supuxeron un éxito tanto deportivo como organizativo para o noso Club. 
 
 Nos éxitos deportivos máis importantes sinalar os seguintes: 
  
Categoría promesas: 
 
 Disputáronse catro xornadas de liga, nas que o noso Club clasificouse nos 
postos para poder participar no Festival de Promesas que se celebrou en Ferrol (CP 
Javier Gómez Noya), competición na que o noso Club acadou o 2º posto na 
clasificación final. Destacar nesta categoría a incorporación dun gran número de 
nadadores/as entre cinco e sete anos. 
 

Categoría  benxamín 
 
 Disputáronse seis xornadas de liga, nas que o noso Club clasificouse no posto 
12º na clasificación final, clasificándose así para disputar a Copa Galega de natación 
benxamín celebrada en Riveira. 
     
Categoría  alevín 

 

 Disputáronse seis xornadas de liga nas que o noso Club acadou o 11º posto na 
clasificación conxunta. A destacar nesta categoría a participación no Campionato 
Galego alevín celebrado en Santa Isabel (Santiago de Compostela) onde o Club 
Natación Ferrol acadou o 8º posto na clasificación conxunta. 
 

 A nivel individual destacar a presenza da nadadora Raquel Ruíz no Campionato 
de España Escola alevín – CSD, competindo coa selección galega, que se celebrou do 6 
ao 8 de xullo de 2012 en Cádiz. Participou nas probas de 400 e 800 libres. 
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Categoría  infantil 
 
 Comezamos a tempada coa participación na proba de 2000 metros libres no 
Campionato galego de longa distancia, celebrado en Pontevedra o pasado 29 de 
outubro de 2011. Estivemos representados polos nadadores Sergio Monato, Antón 
Dopico e Telmo Bouza. 
 Disputáronse catro xornada de liga nas que o noso Club acadou o 3º poso na 
clasificación conxunta e sinalar a vitoria na categoría masculina. 
 Destacar nesta categoría a participación no Campionato galego infantil de 
inverno celebrado na Coruña, os días 11 e 12 de febreiro de 2012, onde o Club 
Natación Ferrol acadou o 5º posto na clasificación conxunta, destacando a primeira 
posición na clasificación conxunta. 
 Así mesmo, salientar a participación no Campionato Galego infantil de Verán 
celerado en Ourense os día 7 e 8 de xullo de 2012, na piscina Rosario Dueñas, onde o 
noso Club obtivo o 5º posto na clasificación conxunta, ficando na primeira posición o 
equipo masculino. 
 Sinalar tamén a participación no Campionato de España infantil de inverno 
celebrado en Palma de Mallorca do 9 ao 11 de marzo de 2012, onde o noso Club estivo 
representado polos nadadores Antón Dopico, Sergio Monato, Nicolás Luque e Telmo 
Bouza nas probas individuais. 
 No Campionato de España infantil de verán celebrado en Barcelona nas picinas 
de Picornell, do 18 ao 22 de xullo de 2012, o noso Club estivo representado por cinco 
nadadores:  Antón Dopico, Sergio Monato, Nicolás Luque, Guillermo García e Telmo 
Bouza. 
 Destacar por último nesta categoría a convocatoria coa Selección Galega do 
nadador Telmo Bouza para participar no Campionato de España infantil por CCAA 
celebrado en Madrid os 10 e 11 de decembro de 2011. 
 
Categoría  júnior 
 
 Comezamos a tempada coa participación na proba de 2000 metros libres no 
Campionato Galego de Longa Distancia, celebrado en Pontevedra o pasado 29 de 
outubro de 2011. Estivemos representados polo nadador David Rodríguez. 
 A destacar nesta categoría a participación no Campionato galego júnior e 
absoluto de inverno celebrado en Ferrol os días do 28 ao 30 de decembro de 2011 na 
piscina do CP Javier Gómez Noya, onde o noso Club acadou o 6º posto na clasificación 
conxunta. 
 Subliñar nesta categoría, a participación do noso Club no Campionato de 
España de mozos, celebrado en Pontevedra do 24 o 26 de Febreiro do 2012. Nesta 
ocasión representaron ao noso Club: Nerea López e Laura Santalla. En varias probas 
estivemos preto das medallas. 
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 A continuación, participamos no Campionato Galego júnior e absoluto de 
verán celebrado na piscina olímpica de Pontevedra os días do 29, 30 de xuño e 1 de 
xullo de 2012, onde o Club Natación Ferrol acadou o 6º posto na clasificación 
conxunta.  
 No Campionato de España júnior de verán en Mairena de Aljarafe, do 13 ao 15 
de xullo de 2012, o noso Club estivo representado por duas nadadoras: Nerea López e 
Laura Santalla. 
 Destacar por último nesta categoría a convocatoria coa Selección galega das 
nadadoras Laura Santalla e Nerea López para participar no Campionato de España 
Junior por Comunidades Autónomas celebrado en Madrid do 3 ao 5 de febreiro de 
2012. 
 
Categoría  absoluta 
 
 Nesta categoría destacamos a nivel de grupo, a obtención do 2º posto na 
división de honra da Copa Galega de Clubs, e a obtención do Campionato Galego de 
Inverno na categoría masculina e o segundo posto na clasificación conxunta. Méritos 
que o noso clube conseguiu por primeira vez na sua historia. Sinalar tamén a nivel de 
grupo, a vitoria conseguida polo noso Club na clasificación conxunta do Trofeo 
Internacional Trofeo Cidade de Narón. 
 Comezamos a tempada coa participación na proba de 3000 metros libres no 
Campionato Galego de Longa distancia, celebrado en Pontevedra o 29 de outubro de 
2011. Estivemos representados polos nadadores Fátima Sánchez e Raziel Mier en 
categoria feminina e Roi González e Marcos García en categoria masculina, acadando 
este último a medalla de bronce. 
 Nos Campionatos Galegos de inverno celebrados en Ferrol do 28 ao 30 de 
Decembro de 2011 na piscina de Javier Gómez Noya, obtivemos o 2º posto na 
clasificación conxunta (1º en masculino e 3º en feminina).  
 Así mesmo neste Campionato, bateuse a plusmarca galega absoluta da proba 
de 4x50 libres masculino a cargo dos nadadores: Marcos García, Bruno López, Luis 
Suárez e Miguel Sanjuan. 
 Nos Campionatos Galegos de verán celebrados en Pontevedra os días 29, 30 de 
xuño e 1 de xullo de 2012 na piscina Rías do Sur, obtivemos o 4º posto na clasificación 
conxunta. 
 Xa con relación os Campionatos de España, destacar a participación nesta 
categoría dos nadadores Marcos García, Patricia García, Luís Suárez e Claudia Villar 
no Campionato de España de inverno, celebrado en Madrid os días do 16 ao 18 de 
decembro de 2012. 
 No Campionato de España Open de primavera celebrado en Málaga os días 29 
de marzo al 1 de abril de 2012, o noso Club estivo representado por seis nadadores: 
Marcos García, Patricia García, Fátima Sánchez, Laura Santalla, Nerea López e Claudia 
Villar.  
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 Nos Campionatos de España de verán desta categoría, celebrado en Barcelona-
Tarrasa, do 25 ao 27 de xullo de 2012, destacar a participación dos nadadores: Marcos 
García, Nerea López, Rebeca Romero,Fátima Sánchez Laura Santalla, Patricia García e 
Claudia Villar. 
 O nadador Marcos García acadou unha medalla de bronce na proba de 100 
bolboreta. 
 Dentro desta categoría destacar a participación dos nadadores Telmo Bouza, 
Sergio Monato e  Antón Dopico en categoría masculina e Fátima Sánchez e Raziel 
Mier en categoría feminina, no Campionato de España de Augas Abertas Open, 
celebrado en Vilanova os días 16 e 17 de Xuño de 2012.  
 Dentro deste grupo de nadadores absolutos, Marcos García, foi seleccionado 
pola Federación Galega para participar no Campionato de España por Comunidades 
Autónomas, en Madrid, do 3 ao 5 de febreiro de 2012.  
 
PROXECTOS  DEPORTIVOS  PARA A TEMPADA  2012/ 2013 
 
 O mesmo que  en  todas as  tempadas anteriores: participación  nas  
Competicións  organizadas  pola  Federación  Galega de  Natación, así  como  nos  
distintos  Trofeos  da  nosa  Comunidade, sendo a Copa Galega e os  Campionatos  de  
España e galegos  unha  das  metas  individuais  máis  importantes  dos  nosos  
nadadores/as. 

 
 Nembargantes, nesta tempada as metas principais para o noso club son: 
 

1. Manternos un ano máis na División de honra da Copa Galega de Clubs absoluta.  
2. Conseguir os mellores resultados nos distintos Campionatos galegos de cada 

categoría, así como nas ligas galegas de idades. 
3. Participar co maior número de nadadores/as posíbeis nos distintos 

Campionatos de España desta tempada. 
4. Tentar acadar a participación na Copa de España masculina de segunda 

división. 
 

Ferrol, 1 de setembro de 2012 
 
 

A DIRECCIÓN TÉCNICA DO CLUB NATACIÓN FERROL 


