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BREOGÁN
En pé dende 1966

A estirar
a xeira
positiva

TEMPO
MORTO
Con Natxo
Lezkano

A Marea
Celeste
quenta
motores

O rival

Adestrador

O rival de hoxe busca a regularidade
neste inicio. Procura xogo rápido
tras rebote ou boa defensa e atopar
aos tiradores. En estático baixan
ritmo para buscar puntos exteriores
tras pick&roll ou continuacións de
Grabauskas ou Jakstas.

Ollo aos excelentes tiradores que
posús Cáceres. Homes como Parejo,
Sergio Pérez ou Rakocevic cunha
boa tarde poden ser moi difíciles de
parar.

Benvido
Emir!
Co número 19 ás
costas da camisola
celeste do Cafés
Candelas, hoxe
debuta no Pazo o
recén chegado
Emir Sulejmanovic
Con aire despistado, 21 anos e os seus 2,05m., dende o primeiro adestramento xa
demostrou que pode axudar, e moito, a este equipo. Tras pasar recoñecemento médico
e completar unha sesión de traballo en pista, viaxou a Lleida onde Lezkano preferiu
darlle os minutos mínimos para unha toma de contacto. Non será así sempre,
previsiblemente, xa que é un xogador chamado a ter protagonismo nun equipo que
loitará por todo esta tempada.
Na rolda de prensa de presentación deixou clara a súa intención de traballar duro.
Tamén nomeou a Álex Llorca, xogador que lle deu boas referencias do Breo no tempo
en que coincidiron en Fuenlabrada, club que cede a Emir ao Breo.
Velo adestrar da unha idea do potencial deste interior, capaz de correr a pista e
finalizar xogadas moi arriba, machucando o aro, e de intimidar e defender a xogadores
de grande envergadura.
É o momento de dar a benvida a Emir Sulejmanovic e amosarlle o que significa xogar
no Pazo, e esta vez, coa celeste. Benvido!

Conexión de
patrocinios
O alcance das colaboracións de
empresas co deporte ten, en ocasións,
difícil medición en canto ao seu
impacto. O que si está claro é que, nun
mundo globalizado e coas redes sociais
como vehículo de todo tipo de
información, esas colaboracións teñen
repercusión inesperada en moitos
casos.
O pasado domingo día 15, tras vencer en
Lleida e con toda unha península Ibérica por
percorrer en autobús de regreso a Lugo, os
xogadores e técnicos do Cafés Candelas
gozaban da cea «en ruta» facilitada por
Domino´s Pizza, empresa colaboradora que
conta con numerosas franquicias repartidas
por moitas das cidades onde xogará o Breo
estas tempada, o que facilitará a colaboración.
Un chío en Twitter anunciando a saída do
equipo dando boa conta xa das pizzas, era
respondido por outro, tamén con foto dunha
Pizza,
dende
milleiros
de
Domino´s
quilómetros, polo técnico Miguel Ángel Hoyo
–axudante do Breo na etapa ACB- e que é
segundo adestrador no Eskisehir Basket de
Turquía e que regresaban de xogar na cidade
de Balikesir.
Mesmo deporte, miles de quilómetros de
distancia e o mesmo compromiso dunha
empresa cun equipo. Un exemplo de que os
patrocinios axudan, de moitos xeitos, e moito,
ao noso deporte.

En Lugo: Ronda da Muralla 27 Tel: 982 81 69 80

Tempo morto
Con Natxo Lezkano
Un vicio: Palmeiras de chocolate
Unha virtude: Son moi concienciudo
Un defecto: Son demasiado esixente ás veces

Un medo: A saúde dos meus
Unha manía: A orde
Mellor intre do día: As 18 horas.
Hora de adestrar

Unha comida: Merluza rechea
de marisco
De neno era...: Moi movido
Detesta: A hipocresía
Admira a...: A miña nai
Se non fora adestrador

sería...: Profesor
Recuncho de Lugo: O Paseo do Rato

A música que lle gusta é...: O Rock
Na cociña sabe...: Facer un pouco de todo, a nivel básico
Unha xogada perfecta: Costa a costa rematado cun 2+1
Entre canastra e asistencia...: Asistencia
O final perfecto: Gañar de un con tripla no último
segundo
Cando ve unha foto súa pensa...: Lembro o intre no que foi sacada
Primeira lembranza nisto do baloncesto: O primeiro partido que xoguei. Quedamos 8-6
Gustaríalle ser lembrado no futuro como...: Unha boa persoa

Un libro e unha película:
A novela «Pura
vida», de José
María Mendiluce
foi finalista do
Premio Planeta
1989

O filme «Érase unha vez
en América» , dirixida
por Sergio Leone en
1984, con música de
Ennio Morricone e a
participación de Robert
de Niro

A #Mareaceleste, de novo
na estrada
Por Alberte López Muñiz

A afección lucense, ademais de ir ao Pazo en masa, tamén é das que tenta
acompañar sempre que pode ao Breogán nas súas viaxes.
Os desprazamentos máis longos son os de Palma e Melilla, onde a bo
seguro non faltará algún breoganista nas gradas de ditas cidades.
Citas importantes

Pola contra, as máis curtas son as que
todo breoganista anota na súa axenda a
comezo de tempada, e que este ano son:
- Viaxe a Oviedo, este ano o 7 de xaneiro,
polo curta que é a viaxe e as dificultades
para facerse cunha entrada para Pumarín.
- Na semana seguinte, o 12 de xaneiro, toca
visita ao Paco Paz de Ourense. Pista na que
vivimos unha das derrotas máis duras no
pasado 2015, quedando ás portas do
ascenso.
- O último dos desprazamentos será o 20
de abril a Riazor, pavillón no que
habitualmente a marea celeste acude en
masa e igualando (cando non superando) o
número de afeccionados locais.
De xogarse algo Breogán alí, a bo seguro
que se quedará pequeno

O encontro aprazado ante Valladolid, que
pasa a ser o día 1 de novembro (festivo)
converteuse con este cambio nun día
sinalado para viaxar, a unha cidade que nos
“debe” moito.

Novas cidades

No caso de Valladolid é un retorno da cidade á Leb Oro, á que tamén sumamos a
histórica pista de Manresa tralo seu descenso e a debutante Azpeitia.
Quen falta este ano?
Por boas razóns, non tocará este ano viaxar a Gipuzkoa e Burgos, que xogan na
ACB esta tempada, nin a Marín tras consumarse o seu descenso.

Outras pistas
Nos últimos anos subiron Andorra e La Laguna a ACB, e caeron da liga Navarra,
Málaga, Alicante, La Palma, un clásico como Girona, Tarragona, Granada que a
piques estivo de volver e unha das viaxes favoritas do breoganismo: León.

Xeografía dun soño
Dezaoito equipo, dezaoito cidades e dezaoito afeccións repartidas polo territorio
español, conforman a Liga LEB Oro 2017/2018 na que participa o Cafés Candelas
Breogán.
A Marea Celeste non faltará nos derbis e en desprazamentos como Valladolid,
Oviedo, Palencia…
Un novo soño que comeza e que significa milleiros de quilómetros de estrada para o
equipo e os seguidores, pero coas maletas cheas de ilusións e soños que so un deporte
como o baloncesto sabe xerar.

O «Match Day»
que da que falar
Un novo dato interesante o que nos
trae a plataforma especializada en
analítica en redes @DeporFinanzas.
O día de partido do Cafés Candelas
en Lleida rexistrou, na rede social do
paxaro, un total de 469 chíos nos que
se mencionou a conta @CBBreogan.
Este dato superou con claridade a
outras contas con bos rexistros como
foron as de Iraurgi (319 mencións),
COB (316) que xunto ao Basquet
Coruña (285) protagonizaron un
percance que obrigou á suspensión do
encontro por unha rotura nunha
canastra, e Valladolid (292).
Este rexistro, que so fai referencia ás
mencións, dispárase si comprobamos a
actividade en relación a @CBBreogan
con retuits e “me gusta”, e a conta vaise
a cifras que superan os 3.170
interaccións nas 24 horas do día de
partido, e as 73.800 impresións.
E estes datos, non contan a actividade que se da pasaras as 12 da noite do día de
partido. E os tuiteiros celestes non son de deitarse cedo!.

1

30/09/2017 - 20:00h

2

01/11/2017 - 18:30h *

3

10/10/2017 - 20:45h

85 - 63

4

15/10/2017 - 18:00h

73 - 86

5

21/10/2017 - 20:00h

-

6

27/10/2017 - 21:00h

-

7

05/11/2017 - 18:00h

-

8

10/11/2017 - 21:00h

-

9

18/11/2017 - 20:00h

-

10

26/11/2017 - 18:00h

-

11

28/11/2017 - 20:45h

-

12

03/12/2017 - 19:00h

-

13

10/12/2017 - 18:00h

-

14

16/12/2017 - 20:00h

-

15

23/12/2017 - 18:00h

-

16

29/12/2017 - 20:45h

-

17

07/01/2018 - 12:00h

-

*Xornada 2 aprazada

83 - 71

-

*As xornadas como local marcadas para sábado 19:15 horas
retrasaranse ata as 20:00 horas se hai coincidencia co Porta XI Ensino
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