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COACH:
JENARO DÍAZ
Equipo moi dinámico que xoga a moita velocidade con capacidade para ﬁnalizar
con calquera dos seus xogadores.
Non posúen moita altura pero si �sico en velocidade suﬁciente para ser
agresivos en defensa.
O lucense Erik Quintela é o seu director de xogo e está a xogar moitos minutos
con grande conﬁanza dando orde ao xogo colec�vo.
Teñen en Trenton Coggins a un grande anotador e xogadores interiores de
calidade e con moita movilidade como Yates ou Bieshaar.

#Kingtela

Reencontro no Pazo
O partido desta tarde trae un enfrontamento entre dous irmáns lucenses
que viven por e para o baloncesto

Sergi (1996) e Erik (1991) visten hoxe camisetas diferentes. A paixón polo
baloncesto destes dous lucenses dende moi novos e o seu empeño e
traballo constantes leváronos á profesionalidade en LEB Oro.

Foto San Román CB Clavijo

Erik, o maior, xa vestiu a celeste cando era moi novo, alá pola tempada
2012/2013. Non contou con demasiados minutos naquel Breo ao que
chegou posiblemente demasiado cedo. Posteriormente foi madurando
como xogador ata acadar ser unha peza importante na categoría de prata
do baloncesto nacional, onde segue a medrar como xogador.
O traballo e empeño de Sergi tamén ten premio sendo xa un dos
xogadores importantes neste Cafés Candelas no que xa vai polo segundo
ano.
Sergi e Erik non ocultan a súa admiración mutua. Comparten sangue,
amor polo básquet e tamén un paralelismo importante nas súas carreiras.
Estudiantes Lugo, Xuven Cambados e Breo ﬁguran nos seus historiais.
Será unha ocasión especial para os Quintela, pero tamén para o
baloncesto lucense. Non lles pareza raro se hoxe un sector da grada, o da
familia Quintela, recibe a dedicatoria dunha canastra dende calquera dos
dous equipos. O pique está garantido. Hoxe, sobre o parqué do Pazo da
súa cidade.

Scouting
persoal
a...
Quique
Fraga
Un vicio: Saír en bicicleta e ir a Forus Lugo
Unha virtude: A perseveranza
Un defecto: Son bastante teimudo
Un medo: Verme obrigado a ir a Ikea
Unha manía: Non son maniático

Cómo era de neno? Moi tranquilo
Algo sen o que non podería vivir: Sen os meus amigos
Algo que deteste: A hipocrisía e o «benquedismo»
Alguén a quen admire: Aos meus pais
Mellor momento do día: Cando estou na pista

Unha comida: Un bo chuletón de boi
Que sabe cociñar? Calquera tipo de peixe
Un recuncho de Lugo: O paseo do Rato e do Miño, a zona de Penarubia…
De non ser adestrador sería… Fotógrafo
Qué música lle gusta?
Beatles, Stones, Led Zeppelin, The Who, Hendrix e todo o que deriva deles.
A xogada perfecta é… A que comeza despois
dunha boa defensa
Asistencia ou canastra? Válenme as dúas!
O ﬁnal perfecto? Un ascenso a ACB como
primeiro clasiﬁcado
Como lle gustaría ser lembrado? Como alguén
que formou parte dun equipo que ascendeu a
ACB.
Primeira lembranza nisto do baloncesto: Na pista de cemento dos
Franciscanos e con Manolo Jato dicíndonos que tiñamos que tirarnos a
por tódolos balóns, e chegar a casa cheo de feridas
Que pregunta bota en falta neste cuestionario? O motivo de que a
Christian Díaz lle chamen «pollito».

Os imprescindibles de Quique Fraga
Literatura

La sombra del
águila (1993)
Obra de Pérez Reverte
ambientada na
campaña
napoleónica en
Rusia na que
participaron
prisioneiros
españois en 1812

Cine

A triloxía de El
Padrino (1972,
1975, 1991)
Obra maestra
do cine dirixida
por Coppola e
escrita en
colaboración
con Mario Puzo.
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Alá por setembro do 2012 chegaba cedido polo Fuenlabrada un
interior que deixou bo recordo no equipo celeste no que estivo
dúas tempadas. Hoxe, dende Dinamarca, onde xoga no Bakken
Bears, fala da súas lebranzas como celeste
Que é para ti o Breogán?

Por Alberte López Muñiz

Non é solo un equipo, é toda unha cidade onde aprendín moito e medrei
como xogador e como persoa.
Cambiou en algo o teu xogou, ou segues sendo o mesmo Big Mich?
O meu xogo non cambiou moito, so tiven que adaptarme a niveis máis altos
na Champions League e na Europe Cup.
Que tal é a vida en Dinamarca?
Vívese moi ben! O único é que chove moito, e ás 15:00 pode ser noite xa…
Que lembras da túa estancia estancia en Lugo?
Sen dúbida á afección, que sempre nos apoiou en todo.

O playoff do teu último ano foi moi duro. Estabas lesionado (ao igual que
Adrián Laso) e querías forzar para xogar. Esa actitude gusta moito en
Lugo. Foi así?
Si, foi así. Eu quería axudar ao equipo como fose, víame moi cerca do
ascenso e non me paraba a pensar nas consecuencias.
Cal foi o xogador ao que che resultou máis difícil parar na LEB?
Pois a verdade non me lembro exactamente, pero o meu problema en
defensa era sen dúbida cos ala-pívot.
Botas algo de menos da cidade?
As comidas de Eva no Venecia, comía alí case todos os días cando podía.

Din que che gustaba moito o polbo ��, é certo? Verémoste pronto por
Lugo?
Encántame o polbo feito en Lugo!!! Sobre se volverei por Lugo, non sei
que me deparará a vida…
E do actual Breogán, coñeces algo, ou segues a liga?
Coñezo a moitos, por xogar contra eles ou incluso con eles.
Podes contarnos algo de algún deles?
Quintela é puro talento. A min gustábame chamarlle "quiniela que sempre
toca"

1

30/09/2017 - 20:00h

83 - 71

2

01/11/2017 - 18:30h

84 - 85

3

10/10/2017 - 20:45h

85 - 63

4

15/10/2017 - 18:00h

73 - 86

5

21/10/2017 - 20:00h

101 - 73

6

27/10/2017 - 21:00h

79 - 83

7

05/11/2017 - 18:00h

97 - 69

8

10/11/2017 - 21:00h

70 - 74

9

18/11/2017 - 20:00h

98 - 81

10

26/11/2017 - 18:00h

72 - 81

11

29/11/2017 - 20:45h

93 - 80

12

03/12/2017 - 12:15h

87 - 76

13

10/12/2017 - 18:00h

97 - 91

14

16/12/2017 - 20:00h

-

15

23/12/2017 - 18:00h

-

16

29/12/2017 - 20:45h

-

17

07/01/2018 - 12:00h

-

*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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