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Benvidos!

Benvidos a unha nova tempada, un novo curso cheo
de ilusión pero tamén cheo de retos. Retos deportivos
cos que intentar levar ao Breogán ao lugar que lle
corresponde e, ao mesmo tempo, coa intención de
divertir e ilusionar aos afeccionados que baixen ao
Pazo cada xornada.
Tamén con retos organizativos, como facer medrar o club
avanzando no século XXI, coa introdución das novas tecnoloxías
ao alcance do afeccionado, convertendo ao Pazo, que cumpre 25
anos de historia, nun pavillón moderno, creando figuras como a do
voluntario e colaborador, con novas seccións… e todo elo coa idea
de xerar cada vez máis recursos propios e facer do Breo un club
máis autosuficiente.
Preséntanse tamén novos retos burocráticos e administrativos,
nun panorama baloncestístico convulso na relación entre ACB e
FEB, con novas regras de xogo para ascensos e descensos. O
consello de administración ten o compromiso de permanecer
atento a todo o que aconteza e velar polos intereses do Breogán,
sen renunciar aos nosos dereitos dun canon depositado na ACB
anos atrás. Velaremos tamén polo cumprimento total das bases de
competición e seremos firmes actuando en caso de verse os nosos
intereses ameazados.
Traballaremos para que todos e cada un de vos se sinta orgulloso,
como nestes máis de cincuenta anos xa de historia, de pertencer á
familia breoganista, e para que na cancha e na grada exista unha
corrente de ilusión, de esforzo compartido e de entrega ante o que
significa BREOGÁN.
#ForzaBreo

Jesús Lázare, Presidente do C.B. Breogán S.A.D.

#DerbidoMiño
Encontros que son referente para as afeccións
Lugo e Ourense, como as dúas principais cidades do interior de Galicia, comparten moito. O
Río Miño, como nexo xeográfico que da personalidade a ámbalas dúas urbes, a gastronomía,
moitas costumes e, por suposto, o baloncesto.
Imprescindible falar de COB e Breo na Histoia do deporte da canastra en Galicia. Basta con
consultar as hemerotecas para saber que as dúas entidades enchen páxinas dende hai
décadas en xornais como La Región, El Progreso ou La Voz de Galicia.
Incluso os máis novos teñen na memoria recente a final polo ascenso da tempada
2014/2015. Unha final de play off que chegou ao quinto partido e rachou tódolos rexistros de
asistencia no Pazo Universitario e no Paco Paz, e os teitos de audiencia en streaming,
alcanzando cifras envexadas incluso por eventos protagonizados por equipos de ligas
superiores ou combinados nacionais.
Das 68.000 ip conectadas no terceiro partido da serie, pasando polas impresionantes
154.566 do cuarto e rematando cunha cifra estratosférica de 516.000 ordenadores
conectados para o quinto e definitivo partido que deu a Ourense a final.
Desprazamento obrigado para seareiros de Lugo e Ourense, rivalidade galega que trascende
o autonómico, e espectáculo agardado por todos. Unha cita que non é so un partido.
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Por Edgar Paz

Gonzalo García de Vitoria: Esta será a quinta temporada do adestrador
vasco ao fronte do Club Ourense Baloncesto. Catro participacións nos
“play-off” de xeito consecutivo avalan o seu traballo, nesta nova andaina
tentará repetir obxectivo, pero sempre coa permanencia como o primeiro e
obrigado paso a dar. Sobre todo nun ano onde a aposta pola xuventude é
clara: a media de idade do plantel é de 23.7 anos, unha das máis novas da
liga.
Reggie Johnson: Procedente da liga Sueca (Nassjo) onde xogou a súa
primeira temporada como profesional, chega a Ourense para ser o timonel
do equipo e aspirar a ser un nome importante na LEB Ouro. Físico, rápido e
moi cómodo xogando en ritmos altos, pode anotar a bo nivel. Necesita
mellorar o seu xogo e dirección a media pista.
Martín Rodríguez: Por segunda campaña consecutiva dende COB dan ao
canteirán vigués a oportunidade de seguir medrando e evolucionando
dende o rol de segundo base. Lixeiro e con capacidade no pase, o seu reto
pasa por afianzarse na competición ao tempo que pelexa por seguir
obtendo minutos de calidade na rotación.
Roope Ahonen: Chamado a ser un dos referentes exteriores do plantel, o
internacional finés destaca por ser un excelente tirador: auténtico
especialista dende a liña de 3 puntos. Escolta que podería axudar na
posición de base. Procedente da primeira división grega (Kolossos), terá a
misión de ser unha contínua ameaza dende o perímetro.
Rokas Uzas: Aleiro lituano procedente do baloncesto francés (Angers BC
– NM1) será outro dos xogadores chamados a levar o peso do equipo.
Experiencia e capacidade para aportar en diferentes situacións do xogo:
anotación, pase, bloqueo directo, rebote… Debería ser un dos nomes
destacados do COB nesta edición da LEB Ouro.
Verners Kohs: Internacional por Letonia nas categorías inferiores, chega
a Ourense cedido polo Obradoiro, sendo outro dos debutantes en LEB
Ouro. É un 3 alto que destaca sobre todo polo seu lanzamento exterior,
combinando tamaño e puntería. Pode xogar coma 4 aberto en certas
situación tácticas.

Víctor Moreno: Outro xogador novo, outro debutante na liga e unha nova cesión
(dende Fuenlabrada, con quenes chegou a debutar en ACB). Internacional con
España en categorías inferiores, recentemente disputou o Mundial U19
celebrado en Exipto. Chega a Ourense para comezar a asentarse no baloncesto
profesional, gañar minutos na rotación exterior e medrar coma xogador dende a
posición de escolta.
Alberto Maura: Formado na canteira do Estudiantes (Madrid), do cal chega en
calidade de cedido a Ourense. Con 19 anos vén de pasar un ano case en branco
por mor dunha lesión. Recuperar sensacións e o seu nivel físico como primeira
premisa para pelexar por minutos na rotación exterior do equipo. Non se
descarte que dispoña de minutos no equipo EBA.
Dan Trist: Fichaxe e xogador de calidade en postos interiores (ala-pívot).
Coñecedor da LEB Ouro tras disputar a edición 15/16 en Oviedo, regresa a
competición tralo seu paso por Dinamarca. Australiano con pasaporte inglés, será
o referente deste novo COB no poste baixo. Bo reboteador e mellorando
prestacións co seu lanzamento exterior.

Abdoulaye Ndoye: Vén de conseguir o ascenso co GBC na temporada pasada
polo que xa coñece a LEB Ouro. O xogador senegalés pasa por ser un
especialista na posición de pívot, sendo tamén ese rol o que terá en Ourense.
Físico, tamaño, protección do aro, rebote e finalizador.

Héctor Manzano: Todo un clásico da liga, con 37 anos a súa función neste novo
COB está chamada a ser importante non so na pista, senón tamén no vestiario.
Experiencia, liderado, perfecto coñecemento do que o adestrador quere, rango
de tiro e capacidade para abrir o campo como 4 aberto.
Volodymyr Orlov: Pívot hispano-ucraíno que se encontra cun contrato
temporal. Retorna a LEB Ouro tras a breve e non destacada experiencia en
Coruña na temporada 15/16. Tamaño, capacidade física e altos niveis de enerxía,
pelexará por convencer ao corpo técnico do COB e conseguir ser o derradeiro
interior que peche o plantel.
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Os creadores do xogo
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Un Ébo de Cafés Candelas para perforar o aro rival?
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Forzas da Natureza que coidan do medio ambente.
Como os produtos ecolóxicos Candelas, The Organic Coffe

Lamas de prado 66 - Lugo Tel: 982 809 498 / 610 472 135

Na sala de máquinas

J. M. Miragaya
Preparador Físico

Pablo Abuín
Adestrador Axudante

Quique Fraga
Segundo Adestrador

Jaime Capellá
Fisioterapeuta

Francisco de Andrés
Delegado
Natxo Lezkano
Adestrador

Como o mellor café, cada vitoria leva moito traballo detrás. Centos de sesións
na pista e milleiros de horas nos despachos, nos vestiarios, ante ordenador... o
traballo duro que non se ve, é o que acaba levando o mellor produto ao
mercado.

As nosas peñas
Por Alberte López Muñiz

Sucesoras da mítica Peña Boinas e Zocas,
actualidade con catro peñas

o Breogán conta na

A máis veterana é a Peña Breogán, fundada
por Miguel Martín a petición da directiva do
Breogán no ano 1991. Durante moitos anos foi
presidente o gran Julio Vila. A Peña Breogán
conta na actualidade cuns 40 socios.

Un grupo de amigos que ían a desprazamentos
pola súa conta, tras unha viaxe a León decidiron
fundar a peña Embreogados. Pioneiros en ocupar
a actual zona de peñas xurdiron no ano 2008.
Actualmente son 28 membros.

Máis recente é á peña Fogar de Breogán,
fundada en 2015 por varios breoganistas da
Terra Chá á que se foi sumando xente de toda
a provincia. Na actualidade conta con 40
membros.

A Peña Maty's, con sede no local de hostalería
que lle da nome á peña, son un grupo de familias
que rolda os 50 membros, dos cales o 50% son
nenos. Fundada en 2016, apoia a diferentes clubs
sendo os principais Breogán e CD Lugo.
E non podemos esquecer aos mais pequenos que formaron a pasada tempada a
peña Iván Cruz
Dende hai 3 anos, as peñas outorgan a finais de tempada o Trofeo Julio Vila ao
xogador máis destacado pola afección, e tamén participan activamente nos
diversos actos que organiza o club.
Outras peñas galegas na Leb Oro:
O COB conta ca peña Os Boinas, unha vez extinguidos o ano pasado os Siareiros
Cobistas.
Leyma Coruña non conta con peñas como tal, se ven o colectivo Tsunami
Naranja pon a nota de cor na sua grada.
Faltarán este ano os afeccionados do Marín Peixe Galego, ao tempo que a liga
tamén perde a a visita dun clásico: a Peña Sauki de Burgos.

Tí, xa o levas?

Abónate en cbbreogan.com
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