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PARA TEMPADA 2017/2018
OFERTA DEPORTIVA

Dende o Concello de Chantada e en nome de todo o equipo que forma parte do Servi-
zo Municipal de Deportes da Concellería que represento, quero darlles a benvida a 
nova tempada  2017/2018.

Sabemos que o deporte significa benestar físico e psíquico, en definitiva, significa 
vida. Por elo o noso compromiso, dende xa fai moitos anos, sempre estará contigo e 
con todos os usuarios que realizan día a día actividade física nos servizos munici-
pais.
É por isto que entendemos a prestación de todos os servizos deportivos como a nosa 
principal obriga. Nesta liña vamos a traballar, colocando como absoluta prioridade, 
a todos e cada un dos usuarios que practican o deporte con nós: nenos, xóvenes, 
adultos, discapacitados e os nosos maiores.
Ofertamos un amplo número de actividades adaptadas a todas as idades para que 
deste xeito o deporte chegue a todas as persoas e ano tras ano cada vez sexan máis 
as que practican deporte e o mesmo tempo as que elixen facelo a través dos servi-
zos ofertados polo Concello de Chantada.
Non nos olvidamos do traballo que realizan os clubes deportivos por iso dende o 
Concello destinamos nos orzamentos subvencións para así poder axudar a seguir 
realizando a importantísima labor que fan. Tampouco de todos aqueles colectivos 
que traballan a diario para coordinar eventos que dan vida, entretemento e saúde 
aos/as Chantadinos/as. A todos queremos trasladar unha mensaxe de permanente 
colaboración institucional dende a Concellería de Deportes.
Para todo isto contamos cunhas instalacións a pleno rendemento, que ano a ano 
seguimos traballando non só para mantelas  en perfecto estado senón para mello-
ralas e modernizalas,  un persoal próximo e profesional, debidamente formado; así 
como unha atención sempre eficaz. Parece unha utopía, pero con traballo, dedica-
ción e esforzo sabemos que conseguiremos manter as nosas escolas deportivas 
como todo un referente na nosa provincia.
Coma sempre desexamos que o Servizo Municipal de Deportes do Concello de 
Chantada conte coa vosa confianza e participación,
Apertas.

Manuel L. Varela
Alcalde de Chantada

Diego Otero Veiga
Concelleiro de Deportes
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Colectivo AS.DE.ME de Chantada

· Uso de todo tipo de material (balóns, colchonetas, conos, etc.)
· Sesións variadas, socializadoras e lúdicas.

ACTIVIDADES

· Martes e xoves ás 16:00h. no Pavillón Municipal.
HORARIOS

E.F. ESPECIAL (AS.DE.ME)

Convenio de colaboración co Clube Baloncesto Chantada.
A partir de 7 anos (nados 2010)

· Infantil e Alevín: martes as 19:15h. no IES Lama das Quendas - Miércoles as 19:00h. Pav. Mun.
· Benxamín e Prevenxamín (nados en 2010, 2009 e 2008): Luns as 16:00h.  e os mércores
  ás 18:00h. no Pavillón Municipal.

HORARIOS

BALONCESTO

Deporte recomendable para todas as idades. Sete pistas regulamentarias no
Pavillón Municipal. Práctica libre ou clases con monitor.

· Categorías Cadete, Infantil, Alevín e Benxamín: Participación no Deporte
  Escolar da Xunta de Galicia, Torneos Provinciais e Galegos.

COMPETICIÓNS

· Rapaces: Martes e Xoves de 19:15h. a 20:15h. no Pavillón Municipal.
· Adultos: Martes e Xoves de 20:30h. no Pavillón Municipal
· Maiores (+55) Martes e Xoves 20:30h. no Pavillón Municipal.

HORARIOS

BÁDMINTON

Actividade non competitiva con tareas recreativas e xogos con música e
material diverso: picas, cordas, aros, cintas, etc.
.

· Participación no Deporte Escolar ou exhibicións ó final de curso.
ACTIVIDADES

· Grupo 1 (nados 2011,2010,2009) Luns e mércores 17:15h. Ximn. do Pavillón.
· Grupo 2 (nados 2008,2007,2006) Luns 18:15h. e venres 18:00h. Ximn. do Pavillón.

HORARIOS

XIMNASIA RÍTMICA
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Convenio de colaboración co Clube Tenis Chantada

· Competicións e Torneos internos. Opción de federarse no C.T. Chantada e
  competir (a partir de Alevíns)
· Liga Federada Comarcal: Martes e xoves de 18:00h. a 23:00h.

COMPETICIÓNS

· Prebenxamines (6 e 7 anos) Luns e mércores 16:15h.
· Benxamines (8 e 9 anos) Luns e mércores 17:15h.
· Alevines (10 e 11 anos) Luns e mércores 18:15h.
· Infantiles (12 e 13 anos) Luns 19:15 h e venres 18 :15h.
· Cadetes e Juniors (14,15,16 e 17 anos) mércores e venres 19:15h.
· Adultos (inscritos por primeira vez): mércores 20:15h.
· Adultos (+2 anos de tenis) mércores 21:15 h e venres 21:15h.
· Adultos competición: venres 20:15h.

HORARIOS

TENIS

Dispoñibilidade de 4 mesas regulamentarias no Pavillón Municipal.

· Categorías Cadete, Infantil, Alevín e Benxamín: Participación no Deporte
  Escolar da Xunta de Galicia. A partir de 8 anos.

· Xoves (8, 9, 10, 11 anos) 16:15h.
· Xoves (12, 13, 14, 15 anos) 17:15h.

COMPETICIÓNS

HORARIOS

TENIS DE MESA

· Pista municipal de padel da piscina climatizada.
· Atención a partir de 10 anos.
· Curso de iniciación impartidos por monitor titulado. Clases de 50 min.
· Rapaces Benxamín (8 e 9 anos) martes 16:15h.
· Infantil/Cadetes (12, 13, 14, 15 anos) martes 17:15h.
· Alevíns ( 10 e 11 ) martes 18:15h.
· Liga rapaces: venres 16:15h.
· Adultos, grupo 1 e rapaces 16/17 anos: luns 20:30h. a 21:25h. horas (max 8)
· Adultos, grupo 2: Luns de 21:30h. a 22:25h. (máximo 8 alumnos)

HORARIOS

PADEL



· Piscina Climatizada Municipal de Chantada.
· Non son clases de aprendizaxe nin de iniciación á natación. (Para eses casos xa existen
   cursos específicos independentes desta actividade: máis información na Piscina Climatizada Municipal).
· Requírese nivel MEDIO/ALTO de Natación: Adestramentos para perfecionamento
  da técnica e competicións escolares de Natación nos estilos de crol, espalda
  e braza, zambullidas, buceo, etc.

· Posibilidade de competir no Deporte Escolar (benxamins e alevins).
· Exhibición ó remate da tempada e competicións internas.

· A partir de 8 anos
· Martes de 18:45h. a 19:45h. e sábados de 12:00h. A 13:00h.

COMPETICIÓNS

HORARIOS

NATACIÓN

Atención, actividade para nen@s a partir de 8 anos.

Deporte Escolar (modalidade Grupos-Show) Dúas Categorías:
· Primaria (2006-2007-2008-2009) e secundaria (2002-2003-2004-2005)
· Exhibicións durante a tempada.

ACTIVIDADES

· Comezo de actividade 16 de outubro (luns)
· Reunión as 18:30h. no Pavillón Municipal para fixar horarios. Primaria e
  secundaria.

HORARIOS

PATINAXE ARTÍSTICA

Actividades físicas e xogos adaptados a idade dos nenos ( 4 a 5 anos). Sesións
no Ximnasio do Pavillón Municipal.

· Exhibición fin de curso.

· Luns e mércores 16:15h. no Ximnasio do Pavillón Municipal.

ACTIVIDADES

HORARIOS

PREDEPORTE E PSICOMOTRICIDADE



· Piscina Climatizada Municipal de Chantada.
· Non son clases de aprendizaxe nin de iniciación á natación. (Para eses casos xa existen
   cursos específicos independentes desta actividade: máis información na Piscina Climatizada Municipal).
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HORARIOS

PATINAXE ARTÍSTICA

Actividades físicas e xogos adaptados a idade dos nenos ( 4 a 5 anos). Sesións
no Ximnasio do Pavillón Municipal.

· Exhibición fin de curso.

· Luns e mércores 16:15h. no Ximnasio do Pavillón Municipal.

ACTIVIDADES

HORARIOS

PREDEPORTE E PSICOMOTRICIDADE

Percorrido de Roteiros por Chantada e posibilidade de Andainas por Galicia.
Colaboración co Clube Deportivo Atletismo Chantada.

· Marchas de dificultade fácil/media. Distancias curtas e medias.
· Préstamo de podómetros e bastóns de trekking.

ACTIVIDADES

· Sábados pola tarde. Asistencia a Andainas por Galicia.
· Horarios e grupos a convir según as inscricións.

HORARIOS

SENDEIRISMO/ATLETISMO

EDUCACION FÍSICA PARA ADULTOS
Desenrolo e mantemento físico mediante actividades físicas en sala, exercicios
por parellas, coordinación, exercicio aeróbico, etc.

· Sesións en Ximnasio.
· Con e sin Música. Utilización de material variado (colchonetas, picas...)

ACTIVIDADES

2 opcións: clases polas mañas ou polas tardes:
OPCIÓN A: Luns, mércores e venres ás 11:00h. no Ximnasio do Pavillón Municipal.
OPCIÓN B: Martes e xoves 20:30h. no Ximnasio do Pavillón Municipal.

HORARIOS

Sesións con exercicios de respiración, técnicas de relaxación pare reducción
de ansiedad/estrés, flexibilidade

· Unha sesión semanal
ACTIVIDADES

· Maiores (+60): Mércores 10:00h. Ximnasio Pavillón Municipal.
HORARIOS

XIMNASIA SUAVE/RELAXACIÓN

Actividade física adptada de baixa intensidade

· Sesións adaptadas ó nivel dos deportitas
· Exercicios e tareas de movilidade articular, flexibilidade, desprazamentos, etc,
  de baixa intensidade e con caráacter lúdico e saudable.

ACTIVIDADES

· Luns, martes, e xoves ás 10:00h. no Pavillón Municipal.
HORARIOS

XIMNASIA PARA MAIORES



Actividade en exlusiva para rapces de 4 e 5 anos (2012-2013) Deportes
adaptados a idade dos rapaces. Clases de 45 minutos. Iniciación aos deportes
colectivos e individuais: Futbito, Baloncesto, Atletismo, Bádminton, etc.

· Martes e xoves ás 18:15h. no IES Lama das Quendas.
HORARIO

MULTIDEPORTE

Oferta realizada en colaboración directa co Circulo
Chantadino de Xadrez. Tlf. Información: 618709980    

· Rapaces y rapazas: martes e xoves de 18:30h. a  20:00h.
· Adultos: martes e xoves de 20:00h. a 22:00h.

  

HORARIO

XADREZ

· Atención: Fútbol alevín (nados 2006)
· Fútbol 11 infantil excluva para rapaces nados en 2004 e 2005
· Fútbol para Veteranos (só para os maiores de 30 anos)
· Convenio de colaboración coa SD Chantada.

· Fúbol 8 : participación na Liga e Copa Alevín Federada de OURENSE
· Fútbol 11 infantil: Participación na Liga de Copa de Ourense

COMPETICIÓN

· Fútbol 11. Martes de Xoves 17:00h. no Sangoñedo
· Futbol 8 alevín: Luns e mércores 17:00h. no SAngoñedo
· Futbol 11 veteranos. luns e mércores 21:00h. no Sangoñedo.

HORARIOS

FUTBOL
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Dous nivéis: Iniciación e Perfeccionamiento

· Xornadas de Patinaxe  sobre Xeo, exhibicións, etc.
· Posibilidade exhibición no Deporte Escolar (modalidade GRUPOS-SHOW)

ACTIVIDADES

Rapaces Iniciación: Martes e xoves 16:15h. no IES Lama das Quendas
Rapaces Perfeccionamento: martes e Xoves 17:15h. no IES Lama das Quendas

HORARIOS

PATINAXE

Actividades físicas e musicais, para o desenrolo da coordinación, expresión
corporal, sentido do ritmo, etc. Iniciación as distintas modalidades de bailes...

· Exhibicións o remate da temporada
COMPETICIÓNS

· Grupo 1: 6-11 anos. Martes e venres ás 17:00h. no Ximnasio Municipal.
· Grupo 2: 12-16 anos. Martes e venres ás 16:00h. no Ximnasio Municipal.

HORARIOS

BAILES DE SALÓN

Fútbol sala é o deporte con máis inscritos nas Escolas Municipais.

· Categorías: Infantil, Alevin e Benxamín: participación no Deporte Escolar da
  Xunta de Galicia (ligas con equipos de Taboada, Monterroso, Portomarín,
  Guntín, Friol, Pasa de Rei, etc..)

COMPETICIÓNS

· Cadete e Xuvenil: Venres 21:30h. no IES Lama das Quendas
· Infantil: Mércores ás 16:00h no Pavillón Municipal e venres ás 16:00h. no
  IES Lama das Quendas.
· Alevín 1º ano( nados no 2007) martes e xoves 16:00h. Pavillón Municipal
· Alevín 2º ano( nados no 2006) martes e xoves 17:00h. Pavillón Municipal
· Benxamín 1º ano(nados no 2010) luns 18:00h. no Pavillón Municipal e mércores
  ás 17:00h. no IES Lama das Quendas.
· Benxamín 2º ano( nados no 2009) luns 19:00h. no Pavillón Municipal e mércores
  ás 18:00h. no IES Lama das quendas.
· Prebenxamín (nados no 2011 e 2012) luns as 17:00h. no Pavillón Municipal e  
  mércores 16:00h. no IES Lama das quendas.

HORARIOS

FÚTBOL SALA
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INFORMACIÓN E INSCRICIÓN

· Comezo de actividades: 2 de outubro

CATEGORÍAS (ano de nacemento)
  · Preescolar 2013
  · Prebenxamín 2012-2011
  · Benxamín 2010-2009-2008
  · Alevín 2007 - 2006
  · Infantil 2005-2004
  · Cadete 2003-2002
  · Xuvenil 2001-2000-1999
  · Veteranos + 30

Alumnos da tempada 2016/2017

· INFORMACIÓN ata o 30 de novembro tanto no Concello (1ºandar, Concellería de
  Deportes) como   en horario de cada actividad (consultar cos monitores).
· INSCRICIÓN:  Pago en tesorería do Concello ou entregando a ficha aos monitores.

NORMAS DE INSCRICIÓN

Alumnos da tempada 2016/2017

Inscrición a partir de 4 anos (nados 2013)
Mínimo 10 inscritos por actividade
Lembre que por limitacións da súa idade,
os nenos de 4 anos só poderán escoller
Patinaxe, Psicomotricidade e Multideporte.

· INFORMACIÓN ata o 30 de novembro tanto no Concello (1ºandar, Concellería de
  Deportes) como   en horario de cada actividad (consultar cos monitores).
· INSCRICIÓN:  Pago en tesorería do Concello ou entregando a ficha aos monitores.

O Excmo. Concello de Chantada, nesta tempada 2017/2018 oferta nas ESCOLAS 
DEPORTIVAS MUNICIPAIS: 15 actividades para rapaces, 8 para adultos, 4 para xubilados 
(maiores de 60 anos) e 1 para Colectivo ASDEME. Principiarán en setembro e rematarán en 
xuño.

Cada inscrito, por unha única cuota anual de 60€ (hai tamén prezos reducidos por familia 
numerosa e outros casos), poderá escoller ata 3 actividades.

Lembramos que nalgúns deportes (onde se xogan competicións federadas) hai límite de 
prazas; estas serán cubertas por riguroso orde de inscrición.

A diferenza doutros municipios; o Exc. Concello de Chantada, cunha clara vocación 
comarcal, permite a inscrición de rapades e adultos doutros concellos sin sobrecoste algún, 
e polo tanto nas mesmas condicións que os residentes en Chantada.

Acompañando esta publicación, se adxunta un folleto de inscrición (en caso de necesitar 
máis, se facilitarán no Pavillón Municipal e na páxina web do Concello. 

A inscrición a dereito a: 
· Material deportivo gratuito para os rapaces.
· Participación no Deporte Escolar da Xunta de Galicia: Fútbol Sala, Bádminton, Xadrez, 
Baloncesto,
· Patinaxe Artística, Tenis de mesa e Natación.
· Previsto excursión a partidos de equipos de élite.
· Diversos cursos, competicións e torneos no transcurso da temporada (Fútbol Sala,
· (Fútbol 7, Tenis) Rotas de sendeirismo pola Ribeira Sacra e por Galcia, Patinaxe sobre xeo, etc.
· Exhibicións de Ximnasia Rítmica, Patinaxe, Bailes de Salón, Psicomotricidade, Patinaxe 
Artística...
· Ligas federadas de Fútbol 11 infantil, fútbol 8 alevín, Tenis e Fútbol 11 veteranos.

Os novos usuarios que o desexen, poderán probar (gratis e sen compromiso) durante
unha semana calquera actividade.

As Escolas Deportivas de Chantada, están deseñadas co ánimo de ofrecer un servizo 
público: chamado “Deporte para Todos” ou paticipativo; tendo entre os seus obxectivos 
principais non marxinar nin excluir a ningún rapaz. Búscase a promoción de hábitos 
deportivos saudables e axudar á formación integral do individuo a través do movemento; co 
ensino lúdico e didáctico da técnica e táctica  básica de cada disciplina; e recoñecendo o 
dereito dos usuarios a contar con adestradores cualificados.

Rogamos canalicen ás súas suxestións e críticas constructivas a través do buzón sito no 
Pavillón Deportivo Municipal ou no correo electrónico suxestions@concellodechantada.org. 
Para calquera dúbida ou información o atendemos no teléfono 616 53 33 39 .



INFORMACIÓN E INSCRICIÓN

· Comezo de actividades: 2 de outubro

CATEGORÍAS (ano de nacemento)
  · Preescolar 2013
  · Prebenxamín 2012-2011
  · Benxamín 2010-2009-2008
  · Alevín 2007 - 2006
  · Infantil 2005-2004
  · Cadete 2003-2002
  · Xuvenil 2001-2000-1999
  · Veteranos + 30

Alumnos da tempada 2016/2017

· INFORMACIÓN ata o 30 de novembro tanto no Concello (1ºandar, Concellería de
  Deportes) como   en horario de cada actividad (consultar cos monitores).
· INSCRICIÓN:  Pago en tesorería do Concello ou entregando a ficha aos monitores.

NORMAS DE INSCRICIÓN

Alumnos da tempada 2016/2017

Inscrición a partir de 4 anos (nados 2013)
Mínimo 10 inscritos por actividade
Lembre que por limitacións da súa idade,
os nenos de 4 anos só poderán escoller
Patinaxe, Psicomotricidade e Multideporte.

· INFORMACIÓN ata o 30 de novembro tanto no Concello (1ºandar, Concellería de
  Deportes) como   en horario de cada actividad (consultar cos monitores).
· INSCRICIÓN:  Pago en tesorería do Concello ou entregando a ficha aos monitores.

O Excmo. Concello de Chantada, nesta tempada 2017/2018 oferta nas ESCOLAS 
DEPORTIVAS MUNICIPAIS: 15 actividades para rapaces, 8 para adultos, 4 para xubilados 
(maiores de 60 anos) e 1 para Colectivo ASDEME. Principiarán en setembro e rematarán en 
xuño.

Cada inscrito, por unha única cuota anual de 60€ (hai tamén prezos reducidos por familia 
numerosa e outros casos), poderá escoller ata 3 actividades.

Lembramos que nalgúns deportes (onde se xogan competicións federadas) hai límite de 
prazas; estas serán cubertas por riguroso orde de inscrición.

A diferenza doutros municipios; o Exc. Concello de Chantada, cunha clara vocación 
comarcal, permite a inscrición de rapades e adultos doutros concellos sin sobrecoste algún, 
e polo tanto nas mesmas condicións que os residentes en Chantada.

Acompañando esta publicación, se adxunta un folleto de inscrición (en caso de necesitar 
máis, se facilitarán no Pavillón Municipal e na páxina web do Concello. 

A inscrición a dereito a: 
· Material deportivo gratuito para os rapaces.
· Participación no Deporte Escolar da Xunta de Galicia: Fútbol Sala, Bádminton, Xadrez, 
Baloncesto,
· Patinaxe Artística, Tenis de mesa e Natación.
· Previsto excursión a partidos de equipos de élite.
· Diversos cursos, competicións e torneos no transcurso da temporada (Fútbol Sala,
· (Fútbol 7, Tenis) Rotas de sendeirismo pola Ribeira Sacra e por Galcia, Patinaxe sobre xeo, etc.
· Exhibicións de Ximnasia Rítmica, Patinaxe, Bailes de Salón, Psicomotricidade, Patinaxe 
Artística...
· Ligas federadas de Fútbol 11 infantil, fútbol 8 alevín, Tenis e Fútbol 11 veteranos.

Os novos usuarios que o desexen, poderán probar (gratis e sen compromiso) durante
unha semana calquera actividade.

As Escolas Deportivas de Chantada, están deseñadas co ánimo de ofrecer un servizo 
público: chamado “Deporte para Todos” ou paticipativo; tendo entre os seus obxectivos 
principais non marxinar nin excluir a ningún rapaz. Búscase a promoción de hábitos 
deportivos saudables e axudar á formación integral do individuo a través do movemento; co 
ensino lúdico e didáctico da técnica e táctica  básica de cada disciplina; e recoñecendo o 
dereito dos usuarios a contar con adestradores cualificados.

Rogamos canalicen ás súas suxestións e críticas constructivas a través do buzón sito no 
Pavillón Deportivo Municipal ou no correo electrónico suxestions@concellodechantada.org. 
Para calquera dúbida ou información o atendemos no teléfono 616 53 33 39 .



CONCELLO DE
CHANTADA

CONCELLERÍA DE DEPORTES


