MEMORIA DE ACTIVIDADES 2019 – FUNDACIÓN VIDE
O Padroado da Fundación Vigo en Deporte está constituída polas entidades Concello de Vigo e PSA Group membros
fundadores desta organización de natureza fundacional, recoñecida de interese xeral galego e constituída sen ánimo de
lucro.
A Fundación VIDE foi declarada pola Orde do 4 de febreiro de 2002 coma entidade de interese galego con rexistro no
Protectorado da Xunta de Galicia, este é, o “Servizo de Rexistro e Asesoramento de Entidades Corporativas e de Dereito
Privado da Consellería de Presidencia, Administración Pública e Xustiza”.

Fins fundacionais

A Fundación VIDE naceu polas necesidades sociais ante o incremento do tecido deportivo e de eventos de envergadura
da cidade de Vigo.
Os seus obxectivos iniciais e que mantemos no tempo son:
“O fomento e promoción do deporte a través do apoio, difusión e axuda ás entidades deportivas da cidade de Vigo,

como medio de promoción e difusión da cultura deportiva, posibilitando un maior achegamento a todos os cidadáns e
ao resto da sociedade en xeral” (art.6 dos Estatutos Fundacionais).
Destinatarios

A Fundación Vigo en Deporte ven desenrolando a súa actividade fundamentalmente mediante o apoio aos tres sectores
deportivos que conforman a totalidade do deporte vigués:
- clubs
- deportistas individuais
- deporte popular

Órganos de goberno
1. Padroado
É o máximo órgano de goberno da Fundación e está formado por dous membros de cada unha das entidades
Concello de Vigo: D. José Manuel Fernández Pérez (presidente en funcións e vicepresidente)
PSA Group: dous representantes
Secretario: D. José Riesgo Boluda

2. Comité Executivo

Este órgano está integrado por un representante de cada entidade.

Liñas de actuación

Dando cumprimento aos fins fundacionais, no ano 2019 materializáranse as accións xerais nas seguintes liñas ou
programas de actuación:

A.

CAMPAMENTOS POLIDEPORTIVOS

Os campamentos polideportivos atópanse dentro dos programas realizados en épocas estivais e que engloban
beneficios sociais coma:
1.

Promoción do estilo de vida saudable.
Dados os índices de incremento de obesidad e inactividad entre a poboación infantil, dende a Fundación VIDE
promovemos as prácticas saudables para mellorar as condicións de vida. Así pois, fomentar a adquisición de
hábitos alimentarios saudables e hábitos de vida activos é a mellor aprendizaxe que podemos transmitir aos
nosos/as nenos/as para unha maior calidade de vida presente e futura. Os/as participantes no nosos campus
polideportivos se familiarizan co deporte en xeral e con deportes específicos que non coñecían, ben por ser
minoritarios ou polo deficitario interese destes/as polas actividades físicas, tanto en espazos abertos como en
pabellones deportivos. Así mesmo, fomentamos a alimentación variada e equilibrada. Durante todos os días do
campamento deben comer como mínimo unha peza de froita que lles facilitamos e na hora da comida é
esixencia indispensable para a empresa que realiza o servizo de catering do campus das Travesas que en todas
os menús existan alimentos vexetais.

2.

Integración de nenos/as con discapacidades físicas e/ou psiquicas. Visibilidade do deporte adaptado.
A integración de nenos/as con discapacidad ou necesidades especiais en actividades habituais supón para
eles/as unha mellor inserción na sociedade en xeral e para os seus compañeiros/as o mellor xeito de aprender
valores relacionados coa diversidade e a tolerancia.
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3.

En numerosas ocasións contamos nos nosos vinte anos de campus coa presenza de nenos/as con algún tipo
de discapacidad e/ou necesidade específica (incluídas as alimenticias) e integráronse perfectamente aos seus
compañeiros/as e ás actividades coa colaboración inestimable dos/as monitores/as.
.
Do mesmo xeito, incorporamos dende o nacemento do campus o deporte adaptado ou inclusivo, o que
supón dar maior visibilidad a estes deportes así como, os seus beneficios a nivel de sensibilización,
coñecemento e respecto á diferenza.

4.

Conciliación familiar.
O noso actual estilo de vida supón que en moitos dos casos ambos pais traballen; e dadas as extensas
vacacións estivais, sexa un sobresforzo para as familias adicarse ao coidado e ocupación dos/as nenos/as
durante este período.
Conciliar a vida persoal, familiar e laboral é un dereito da cidadanía e unha condición fundamental para
garantir a igualdade entre mulleres e homes.
Os campus polideportivos favorece a disposición horaria aos pais durante esas semanas seguintes á finalización
do curso escolar, cun amplo horario e servizo de comida no de Travesas que facilita en gran medida a
conciliación familiar e a garantía de que durante eses días os pequenos da casa van contar con actividade
lúdica pero tamén educativa.

5.

Promoción da igualdade entre mulleres e homes.
A loita pola igualdade de xénero implica que homes e mulleres deben recibir os mesmos beneficios, as mesmas
oportunidades e ser tratados co mesmo respecto.
Ao amparo deste principio e esixencia real tanto social como individual, non diferenciamos en ningún dos
grupos das actividades por razón de sexo. Cada neno/a realiza o exercicio segundo o seu esforzo e
capacidades e sempre dentro do seu goce persoal.
Os grupos divídense por idades e na realización dos deportes os equipos fórmanse integrando ambos sexos.
Ademais contamos con practicamente a mesma proporción de monitoras que de monitores.

6.

Loita contra o bullying.
O tan tristemente famoso bullying ou acoso, presente cada vez en maior medida na contorna dos escolares, é
unha preocupación palpable na nosa sociedade. Nos nosos grupos de actividades fomentamos a
comunicación e o dialogo entre compañeiros e compañeiras e a resolución de problemas de forma amigable.
Deportivamente é prioritario o “xogo limpo” e así como, o defendémos no ambito deportivo, tamén facemos
que os/as nenos/as o extrapolen a todas as relacións e actividades persoais diarias.
En esencia promover a empatía, e sempre “poñerse no lugar do outro”.

7.

Fomento da diversidade cultural.
Reflexo da nosa sociedade cada vez máis rica e diversa culturalmente é tamén os nosos campamentos pois en
todos estes anos contamos con gran variedade de nacionalidades ou descendientes de cidadáns doutros
países favorecendo a interacción coa variedade de culturas.
A existencia dunha sociedade intercultural leva a considerar escenarios de convivencia que permiten a
comunicación entre individuos e grupos sociais culturalmente diferentes.

8.

Coñecemento da contorna xeográfica e cultural.
A contorna xeográfica e cultural marcou, durante toda a historia da humanidade, que somos, canto crecemos
como seres humanos e canto desenvolvemos o enorme potencial que temos dentro.
Temos que destacar a contorna física, climatológico e cultural inigualable que posuímos no litoral das Rías
Baixas e máis concretamente en Ría de Vigo.
A nosa cultura e tradición secular fíxonos ser cidadáns envorcados cara á contorna mariña.
Para mostrar nosa gran riqueza mariña ás novas xeracións, cada ano realizamos unha excursión en barco. En
anos anteriores esta excursión realizábase ás belísimas e tan admiradas mundialmente Illas Cies.
En 2019 redescubrimos o outro lado da nosa ría, que é a Península do Morrazo e máis concretamente o pobo
costero de Moaña ( o ano anterior Cangas), con toda o seu diversidade litoral(conta con innumerables arenais)
e cultural (arraigada tradición pesquera).

No ano 2019 demos continuidade aos campamentos de Travesas e Samil .

CAMPUS POLIDEPORTIVO DAS TRAVESAS
En vinte anos mais de 4.000 rapaces e rapazas viguesas puideron gozar da oportunidade de achegarse á práctica dos
deportes, dende a iniciación ata o perfeccionamento da man das mellores entidades deportivas da cidade: R.C. Celta
Baloncesto, Vigo Voleibol, Balonmán Seis do Nadal-Coia, Traviesas Hóckey, Anpabal F.C., AMFIV, Bádminton
Rachaplumas, Ciclista Vigués e Vigo Rugby.
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O principal obxectivo é achegar aos rapaces e rapazas á realidade multideportiva da cidade enriquecendo o seu
coñecemento e práctica deportiva, fomentando valores de convivencia e deportividade.
Consecuentemente alcánzase un segundo obxectivo, e non por iso menos importante, o apoio ao deporte de base, pois
debido ao grao de éxito do programa increméntase o número de inscritos nas escolas das entidades deportivas
participantes, posto que moitos destes rapaces queren continuar coa práctica do deporte que empezaron a descubrir
nesta actividade estival.
Benefíciaronse deste programa todos aqueles rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 6 e 14 anos cun total
de 200 prazas. Para unha mellor organización os divídimos en grupos de idade diferenciados por cores.
As actividades realizáronse no Complexo Deportivo das Travesas, en xornada continua de 9h a 18 h, de luns a venres.
Incluímos un refrixerio a media mañá e un servizo de comidas para o xantar. Ademais dun seguro privado para tódolos
participantes. O mércores que é o ecuador do campus, o adicamos a facer a excursión a Moaña. A finalidade desta saída
é a interrelación entre tódolos/as nenos/as dos diferentes grupos e a practica deportiva nun entorno natural.
As datas nas que realizamos esta actividade no ano 2019 fóron do 24 ao 28 de xuño, posto que na semana anterior os
rapaces remataron o curso escolar.
As actividades deportivas dirixidas por monitores profesionais foron balonmán, baloncesto, voleibol, fútbol sala, hóckey a
patíns, deporte adaptado, rugby, bádminton e ciclismo. Ase mesmo, as xornadas combináronse con actividades
complementarias como a piscina, xogos e a excursión. E ademais, todos os anos tentamos incluír outras actividades
didácticas e lúdico-educativas (bailes, cancións…).
O último día, todos os rapaces e rapazas recibiron un diploma de asistencia e sortearemos agasallos relacionados coa
practica do deporte e doados por un patrocinador, todo elo nunha festa de clausura onde tivemos as portas abertas
para as familias e demais público.
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CAMPUS POLIDEPORTIVO DE SAMIL
O principal obxectivo é achegar aos rapaces e rapazas á realidade multideportiva da cidade enriquecendo o seu
coñecemento e práctica deportiva, fomentando valores de convivencia e deportividade.
Consecuentemente alcánzase un segundo obxectivo, e non por iso menos importante, o apoio ao deporte de base:
debido ao grao de éxito do programa increméntase o número de inscritos nas escolas das entidades deportivas
participantes, posto que moitos destes rapaces queren continuar coa práctica do deporte que empezaron a descubrir.
Beneficiáronse deste programa todos aqueles rapaces e rapazas con idades comprendidas entre os 6 e 14 anos cun total
de 100 prazas. Para unha mellor organización os dividimos en grupos de idade diferenciados por cores.
As actividades realizáranse no Complexo Deportivo de Samil, en xornada continua de 9h a 14 h, de luns a venres.
Incluímos un refrixerio a media mañá e un seguro para tódolos participantes. Unha das mañáns baixamos a praia.
No ano 2019 as datas nas que se realizou esta actividade foron do 8 ao 12 de xullo.
As actividades deportivas dirixidas por monitores profesionais foron tenis (Federación Galega de Tenis), pádel e tenis
praia(club Cies Padel) e tenis mesa (club Tenis de Mesa Vigo) .
O último día, todos os rapaces e rapazas recibiron un diploma de asistencia e agasallos relacionados coa practica do
deporte.
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B.

TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE “VIGO CUP”

O Torneo Internacional de Fútbol Base “VIGO CUP” este ano cumpriu a súa decimo novena edición. A Fundación VIDE
traballou dende principios de ano na organización deste evento. Uns 3.500 nenos e nenas de entre os 6 e os 16 anos de
172 equipos de 54 clubs xogaron nos mellores campos do termo, apoiados por preto de 300 técnicos. En total oito
categorías, seis para fútbol 7 (sub6, sub7, sub8, sub10, sub12, e damas) e dous para fútbol 11(sub14 e sub16). Xogaron
ao fútbol pero tamén compartiron convivencias, xogo limpo e sobre todo diversión. Combinando deporte e ocio da
mellor forma posible: cos mellores campos e coordinadores e coa paisaxe máis envexable, as Rías Baixas.
As datas do 2019 foron dende o lúns 1 de xullo ata o domingo 7 de xullo.
Un ano mais a Vigo Cup celebrouse nos campos municipais da cidade: O Vao- Coruxo, Complexo Deportivo de Samil, A
Pirucha - San Miguel de Oia, A Guía, Baltasar Pujales - Bouzas, Municipal Pahíño-Navia, e Complexo Deportivo Municipal
das Travesas.
O Torneo Internacional de Fútbol Base Vigo Cup rixese segundo as normas da FIFA e da Federación Española de Fútbol.
Os equipos dividense en grupos de 4 ou 5, dependendo do número de equipos inscritos. Nunha primeira fase
enfróntanse nunha liga a unha soa volta. Na segunda fase o 1º e 2º de cada grupo clasifícanse para a fase final, e o 3º e
4º de cada grupo xogan a serie de consolación. Esta segunda fase desenvolvese polo sistema de eliminación directa.
Durante a competición todos os xogadores e o equipo técnico poideron disfrutar do transporte urbano gratuíto coa
empresa (VITRASA) amosando a súa credencial do Torneo, pois todos os campos onde se disputarán os encontros
contan cunha liña de autobús próxima.
Este ano puxemos a disposición dos clubs rifas para o sorteo dunha moto doada por Hyupersa Vigo e sorteada no
derradeiro día de competición.

Vigo é unha cidade diversa, chea de posibilidades que ofrece a todos os participantes, equipo técnico e acompañantes
a oportunidade de coñecela en esencia. É por iso que como tódolos anos poñemos á súa disposición diversas
actividades gratuítas tales como visitas a VigoZoo e Museos (Castrelos, Arte contemporánea, Etnográfico Liste, e
Arqueolóxico “Salinae”); e descontos en excursións as Illas Cies (Naviera Mar de Ons)e en Telepizza; e outras
actividades lúdicas (Museo do Mar, Humor Amarillo e La Nave del Painball).
Por decimo segundo ano consecutivo celebrouse o torneo de penaltis que proporciona motivación aos rapaces e
rapazas e exhibición aos asistentes. Cada equipo presentou un máximo de catro xogadores incluído o porteiro. A
empresa colaboradora New Balance aportou agasallos para os vencedores.
A clausura e finais se realizaron durante o fin de semana nas instalacións de Samil (sábado día 6 de xullo) e Coruxo
(domingo día 7 de xullo). As categorías inferiores (sub6, sub7 e sub8) recibiron todas a súa medalla do Torneo. E houbo
medallas e trofeos a campións e subcampións no cadro de honra, campións de consolación e deportividade. Ademais
trofeo para mellor xogador, adestrador e arbitro.
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Cadro de Honra:
CATEGORÍA
Sub-7
Sub-8
Sub-10
Sub-12
Sub-14
Sub-16
Femenino

CAMPIÓN
Victoria A
Santa Mariña A
R.C. Celta
Victoria
Santa Mariña A
Coruxo A
Baipesca

SUBCAMPIÓN
Rápido de Bouzas
Os Amigos
Spanish Soccer
R.C. Celta
Coruxo
Pereiro
Valladares
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C.

TORNEO INTERNACIONAL DE FÚTBOL BASE SALA “VIGO CUP”

Por terceiro ano consecutivo celebrouse o Torneo Internacional de Fútbol Base Sala “VIGO CUP”. Este torneo surdiu
como unha iniciativa deportiva para fomentar e potenciar a práctica do fútbol sala na cidade, seguindo a estela do
torneo estival de fútbol base.
A Fundación VIDE traballou dende principios de ano na organización deste evento.
Nenos e nenas de entre os 5 e os 16 anos, de 68 equipos pertencentes a 21 clubs, xogaron nos mellores pavillóns
(Central das Travesas, Navia, Berbés, Pista Vermella, Balaídos, Bembrive, Candeán, Coia e Teis), apoiados por preto de
150 técnicos. En total oito categorías sub6, sub8, sub10, sub12, sub14 e sub16 masculinas e categoría feminina.
Xogaron a fútbol sala pero tamén compartiran convivencias, xogo limpo e sobre todo diversión.

As datas do 2019 foron dende o luns 24 de xuño ata o domingo 30 de xuño.
O Torneo Internacional de Fútbol Base Sala Vigo Cup rexese segundo as normas da Real federación Gallega de Fútbol
(RFGF). Os equipos divídense en grupos de 4 ou 5 dependendo do número de equipos inscritos. Tódolos equipos
clasifícanse xogan como mínimo catro partidos , na primeira fase nunha liga a unha soa volta. Na segunda fase o
sistema é por eliminación directa (copa) e o 1º e 2º pasan a Fase Final e o 3º e 4º pasan a fase de Consolación.
Tódolos/as participantes reciben medallas de participación e trofeos para os/as mellor clasificados/as de cada
categoría. Ademais hai trofeo para os/as mellores xogadores/as e para o equipo con maior deportividade, en cada
categoría.
Durante a competición todos os xogadores e o equipo técnico poideron disfrutar do transporte urbano gratuíto coa
empresa (VITRASA) amosando a súa credencial do Torneo, pois todos os campos onde se disputarán os encontros
contan cunha liña de autobús próxima.
Este ano puxemos a disposición dos clubs rifas para o sorteo dunha moto doada por Hyupersa Vigo e sorteada no
derradeiro día de competición de fútbol (domingo 7de xullo).
Vigo é unha cidade diversa, chea de posibilidades que ofrece a todos os participantes, equipo técnico e
acompañantes a oportunidade de coñecela en esencia. É por iso que como tódolos anos poñemos á súa disposición
diversas actividades gratuítas tales como visitas a VigoZoo e Museos (Castrelos, Arte contemporánea, Etnográfico
Liste, e Arqueolóxico “Salinae”); e descontos en excursións as Illas Cies (Naviera Mar de Ons)e en Telepizza; e outras
actividades lúdicas (Museo do Mar, Humor Amarillo e La Nave del Painball).

Na clausura, o domingo 30 de xuño se repartiron medallas a tódolos/as participantes e os seguintes trofeos e
medallas para tódolos/as participantes:
CATEGORÍA
Sub-6
Sub-8
Sub-10
Sub-12
Sub-14 masculino
Sub-16 masculino
Femenino

CAMPIÓN
Cios Vigo
Cios Vigo B
40x20 Futsal A
Vigosporting B
Cios Vigo
Cios Vigo
Sárdoma

SUBCAMPIÓN
Grupo Casa Paco 81
Vigosporting FS
FS Parla Oeste
Vigosporting A
Pecheches
Vigo 2015
Red Blue Vigo 2015

Nesta terceira edición da Vigo Cup de Fútbol Sala foi na que houbo mais títulos para os equipos locais (sete de oito)
fronte as dous edicións anteriores, con tres trofeos cada unha para equipos do concello redondelán.
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D.

PROGRAMA SIAREIROS

Nunha cidade como Vigo onde a práctica deportiva está completamente estendida son innumerables os clubs tanto
de base como de elite que aportan o seu traballo, esforzo e experiencia a un sen fin de deportistas que gozan
diariamente do deporte.
E por iso que a Fundación tenta xuntar as forzas de tódolos patrocinadores e repartir as axudas de apoio aos equipos
deportivos da cidade, principalmente os de base.
Os obxectivos son alentar ao deporte base da nosa cidade co fin de crear unha sociedade cimentada nos valores
deportivos da honestidade, solidariedade e saúde; axudar aos equipos de Vigo a facerse un oco no máis alto do
deporte nacional e a posibilidade para os equipos de base de Vigo de poder adestrar nas instalacións municipais.
A Fundación crea o carné “siareiros” como instrumento de afiliación e recadación para os clubs. A través dun
programa informático instalado na páxina web da Fundación, www.vide.es, os clubs introducen nunha base os datos
dos/as afiliados/as ao seu club. Posteriormente, a Fundación personaliza os carnés co nome, apelidos, número de
siareiro, escudo do club, ....
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Dende está tempada integráronse nun só carné tódolos afecioados dos clubs que forman parte da “familia siareiros”

Beneficios para os clubs. Os clubs comprométense coa Fundación a vender este carné recadando para eles
integramente o importe de 5 €. E reciben unha subvención segundo os siareiros acadados polo club na tempada (cun
mínimo de cen) e segundo o gasto en instalacións municipais para as súas bases.
Beneficios para os/as Siareiros: Participar en sorteos, promocións e gozar de descontos nos establecementos
colaboradores da Fundación.
Formato carné Siareiros 2019/2020:

A presentación deste programa para esta tempada tivo lugar o mércores 23 de outubro na rúa do Principe frente ao
Museo MARCO, contando coa asistencia dunha representación dos integrantes da “familia siareiros”, tanto clubes
coma patrocinadores.
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Os corenta e sete clubs participantes na campaña son:

A.D. CARBALLAL BALONMÁN
ARENAS DE ALCABRE SCD
BALAÍDOS C.F.
BALONA LINENSE, F.S.
C.D. FREESTYLE SLALOM VIGO
C.P. ALERTA NAVIA
C.A.R.P.A.
C.B. SEIS DO NADAL-COIA
C.B.SAN JOSE DE LA GUIA
CIOS VIGO
CLUB DEPORTIVO AMFIV
CLUB BADMINTON RACHAPLUMAS
CLUB BALONMÁN SEIS DO NADAL-COIA
CLUB BEMBRIVE MOSTEIRO F.S.
CLUB CASTRELOS PATINAXE ARTIST.
CLUB CICLISTA VIGUÉS
CLUB DE LOITA SAN IGNACIO
CLUB DE LUCHA CIUDAD DE VIGO
CLUB DE TENIS DE MESA VIGO
CLUB DEPORTIVO A PAZ 03
CLUB DEPORTIVO BOSCO
CLUB DEPORTIVO LUME F.S.
CLUB FLIC FLAC

CLUB PATIN VAGALUME
CLUB VIGO SQUASH
CLUB VIGO VOLEIBOL
C.N. VIGO-RIAS BAIXAS
CORUXO F.C.
ESCUELAS DEPORTIVAS VIGO2015
F.V.P.R. EL OLIVO
HALCONES DE VIGO BÉISBOL CLUB
HÓCKEY CLUB CIES
MANIOTAS
MOLEDO C.F.
NATACIÓN SINCRO. RÍAS BAIXAS
PATINAJE BALAÍDOS
SÁRDOMA, C.F.
SOCIEDAD DEPORTIVA OCTAVIO VIGO
TRAVIESAS H.C.
UNION BALONMAN LAVADORES
UNIÓN F.S.
VIGO F.S.
VIGO ROLLER DERBY
VIGO RUGBY CLUB
VIGO SPORTING F.S.
XUVENIL TEIS DE VOLEIBOL
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E.

AXUDAS A DEPORTISTAS VIGUESES E VIGUESAS DE BASE DE MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS

O obxecto da convocatoria é a concesión de axudas a deportistas vigueses e viguesas de base de modalidades
individuais que auguren unha proxección inmediata ou futura para o deporte de alta competición, acreditando un
rendemento inicial e unha especial dedicación á actividade deportiva.
E a súa finalidade é a de consolidar a progresión dos rendementos deportivos, destinándose a sufragar en parte os
gastos ocasionados durante o período de adestramento, competicións, perfeccionamento e adquisición de material
técnico durante a tempada 18/19 (dende o 1 de xullo de 2018 ao 30 de xuño de 2019)
Os/as beneficiados/as son deportistas que participaron en competicións de ámbito estatal e internacional nados
despois do 1 de xaneiro de 1996.
Cada unha das axudas concedidas contou cunha dotación de 1.000 € brutos (incluídos impostos); cun total de
20 axudas. O total do orzamento para este programa foi de 20.000 € anuais.
Para a concesión das axudas consideraranse os méritos deportivos obtidos polos/as deportistas durante a
tempada 2018/2019.
A Comisión de Valoración observou os baremos de puntuación establecidos nas bases da convocatoria, e tendo en
conta que no caso de participar en varias probas dun mesmo campionato ou copa só se ten en consideración a
puntuación mais alta.
En caso de igualdade entre os deportistas, a Comisión tamén considera a discriminación positiva, si o solicitante nunca
recibiu axuda de VIDE, si a modalidade é de competición ou de exhibición, o número de axudas conqueridas pola
modalidade na presente convocatoria, ou si é deporte olímpico ou non, e o número de comunidades participantes
no campionato e o seu impacto en número de licenzas en Galicia.
O Comité pode valorar o outorgamento de axudas especiais a deportistas no caso de situación excepcionais.
Son rexeitadas as solicitudes de deportistas beneficiarios da subvención dinamizadas pola Concellería de Deportes
orientada a potenciar programas de participación de deportistas da cidade de Vigo en competicións oficiais de alto
nivel de carácter internacional da tempada 18/19. O/a deportista non debe estar incluído no programa “Ayudas a
Deportistas Olímpicos” (A.D.O.) ou pertencer ao deporte profesional.
Ademais, contemplase a posibilidade de que as becas concedidas sexan compartidas en dúos, tríos ou cuartetos.
Os beneficiados coas axudas están obrigados a destinar a axuda aos fins para os que foi concedida, a prestar a súa
colaboración e imaxe cando así se solicite por parte da Fundación VIDE e do Concello de Vigo e a facer unha
axeitada publicidade da Fundación VIDE e do Concello de Vigo durante as competicións ou manifestacións
deportivas.

Un total de 55 deportistas presentaron a documentación nas oficinas de VIDE.
O 9 de decembro na Casa Galega da Cultura celebrouse a gala de entrega das bolsas. Por terceiro ano consecutivo
houbo máis bolseiras que bolseiros (un 60% nesta convocatoria, unha ducia de rapazas) e que o número de clubs
tamén foi importante: os deportistas pertencen a catorce entidades, destacando o Sieiro Acrobacia, da modalidade de
ximnasia, como o máis representado (catro nenas e un neno).
En total, dez deportes recibiron premio (atletismo, baile deportivo, esgrima, golf, hípica, judo, kickboxing, motonáutica,
orientación, squash, taekwondo, vela, xadrez e ximnasia)
Un total de doce rapazas e oito rapaces, todos sub-23, acadaron as mellores puntuacións para obter unha bolsa da
Fundación Vigo en Deporte.
NOME
Irene Gómez
Clara Pereira
Laura Lumbreras
Marta García Llorca
Olivia Tapias
Laura Vázquez

DEPORTE
Atletismo
Baile deportivo
Esgrima
Golf
Hípica
Judo

CLUB
Femenino Celta
Club Al Compás
Esgrima El Olivo
Real Aero Club de Vigo
Club Rafa Tapias
A.D. FamuDe Frutos
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Alberto Loureiro
Pablo González
Yeray Lorenzo
Mateo Rodríguez
Marta Domínguez
Tomás Fernández-Herrerín
Fernando Davila
Tirso Cerqueira
María Alonso
Claudia Ledo
Aintzane Dapena
Lucía Pereira
Anxo Suárez
Esther Pacheco

Kickboxing
Kickboxing
Motonáutica
Orientación
Squash
Taekwondo
Taekwondo
Vela
Xadrez
Ximnasia
Ximnasia
Ximnasia
Ximnasia
Ximnasia

Gimnasio Simón
Gimnasio Simón
Vigojet
RC Celta / Aromon
Independente
A.D. Kiap
Escuela Kae Sport
Marítimo de Canido
Villa de Bouzas
Sieiro Acrobacia
Sieiro Acrobacia
SieiroAcrobacia
SieiroAcrobacia
SieiroAcrobacia

20DEPORTISTAS

14DEPORTES

14CLUBS
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F.

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN

Este programa recolle:
- Páxina web (www.vide.es). Trátase dunha páxina web, áxil, dinámica e que permite unha boa información nos seus
contidos.

- Páxina no diario decano Faro de Vigo. Coma ven sendo habitual Faro de Vigo renovou a súa colaboración coa
Fundación cedendo unha páxina todalas semanas, habitualmente sábado ou domingo e dende setembro a maio,
onde se recollen noticias deportivas de actualidade, encontros, eventos deportivos, etc. chegando a un sen fin de
persoas por ser un dos diarios de maior tiraxe. Ademais, Faro de Vigo implicase notablemente con publicacións
diarias dos eventos mais importantes de VIDE (vigo Cups, reparto de becas, campus Polideportivos, presentación do
programa siareiros….).
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G.

XOGOS DEPORTIVOS DE REIS

Durante tres días (2, 3 e 4 de xaneiro) tiveron lugar por terceiro ano consecutivo os Xogos Deportivos de Reis.
Nesta actividades participaron nenos e nenas de entre 5 e 12 anos de idade en actividades de fútbol, fútbol sala
ciclismo, balonmán, patinaxe en liña e baloncesto. Tódalas actividades se celebraron en instalacións deportivas
municipais: Complexo Deportivo das Travesas, Navia e Berbés. Estas xornadas de deporte de base son un proxecto
formativo, non competitivo e de convivencia en datas navideñas.
Os pequenos/as que participaron tiveron nestes tres días de actividade coma única meta a de gozar do xogo.
Os Xogos Deportivos de Reis cerraron a actividade cun acto de clausura na Pista Central de As Travesas coa presenza
do alcalde e o concelleiro de deportes; onde repartimos medallas, e froita para tódolos/as nenos/as.
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H.

LIGA DE NATACIÓN ESCOLAR

Esta cuarta Liga de Natación Escolar “Concello de Vigo”, estivo organizada pola Fundación VIDE, Concello de
Vigo, e o Club Natación Vigo Rías Baixas.
A actividade realizouse na Piscina Municipal do Carme (Complexo Municipal das Travesas) nas datas:
1ª Xornada: 24 de febreiro
2ª Xornada: 24 de marzo
3ª Xornada: 5 de maio
As xornadas desenvólveronse dende as 9.00 hasta as 14.00 horas. A inscrición foi gratuíta e aberta a todos/as
aqueles/as nadadores/as matriculados/as nos colexios de Vigo (Públicos, Concertados ou Privados) no ciclo
educativo de primaria e divididos en dous categorías:
Promesas: nadadores masculinos e femininos nados nos anos 2012, 2013 y 2014.
Benxamíns: nadadores masculinos e femininos nados nos anos 2008, 2009, 2010 y 2011.
Non existe limitación en canto ao número de nadadores/as que cada colexio poida inscribir en cada unha das probas
a nadar
 en cada xornada.
Cadanadador/a inscrito/a estivo cuberto por un seguro privado de accidente.
Dentro da piscina, os/as nadadores/as están sempre acompañados por un/unha delegado/da representante de cada
colexio. Os colexios con moitos participantes son informados do número de delegados necesarios (os delegados
poden ser membros do colexio, do ampa ou un pai/nai voluntario). Se algún colexio non dispuña de delegado foi
asignado polo Club Natación Vigo Rías Baixas.
Contamos
cunha inscrición de 27 colexios e case 400 nenos/as.

A Competición risexe pola normativa federada vixente.
As probas son:
Programa da primeira e segunda das xornadas:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

25 metros libres mixtos Promesas.
25 metros costas mixtos Promesas.
25 metros libres mixtos Benxamín.
25 metros costas mixtos Benxamín.

Programa da derradeira xornada (5 de maio):

◦
◦

25 metros libres mixtos Benjamín.
25 metros libres mixtos Promesas.

Ademais, as probas nadanse polo sistema contrarreloxo; os resultados son acumulativos ao final da liga, dos obtidos
das tres xornada, cada nadador debe participar en ambas probas (estilo libre e costas); e o cronometraxe é
electrónico.
En canto a puntuación será 600, 400, 350, 250, 200, 150, 100, 70, 60, puntos dende o primeiro ate o décimo
clasificado
en cada proba e 50 puntos para o resto de clasificados/as.

A clasificación de colexios a efectos de puntuación, ten en conta as puntuacións dos 3 primeiros nadadores
masculinos e as 3 primeiras nadadoras femininas de cada colexio, en cada proba e categoría, con independencia do
número de nadadores que participen por cada colexio, polo tanto obterase un colexio gañador en categoría
benxamín e outro en promesa.
A organización dispón dos medios persoais e materiais necesarios para que calquera nadador/a con discapacidade
poida participar no programa. Nestes casos é necesario que o centro informara á organización directamente das
condicións e/ou necesidades a ter en conta. “Que unha discapacidade non sexa unha barreira para ninguén”.
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As novidades de 2019 foron a toma dos tempos dos/as nadadores/as cun sistema de cronometraxe electrónico,
pantalla de datos na instalación, e na derradeira xornada os/as nadadores/as só nadan a proba de 25m libres mixtos,
pois tras un descanso trala proba realizouse un acto de entrega das medallas e trofeos aos participantes.
Nesta derradeira xornada fíxose a entrega de premios: medallas para todos/as os/as nadadores/as; trofeo aos 3
colexios con maior número de participación, trofeo aos 3 colexios mellor clasificados e trofeos aos 3 primeiros/as
clasificados/as masculinos e femininos en cada unha das categorías.
A clasificación dos colexios foi a seguinte:
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I.

PREMIOS VIDE

Tódolos anos a Fundación VIDE concede a principios de ano uns recoñecementos no ámbito do fútbol.
En cada nova edición recoñécese o labor do fútbol vigués, e tamén a súa proxección a nivel nacional, aplaudindo o
traballo das entidades deportivas futbolísticas da cidade.
Nos últimos anos os galardóns véñense repartindo polos seus méritos e traxectoria aos/ás mellores: futbolista e
promesa; futbolista feminina, directivo/a, entidade deportiva, árbitro e patrocinador.
Os galardoados foron recibidos polo alcalde, Abel Caballero, o lúns 11 de febreiro no Museo do MARCO onde se lle
entregou o seu premio.
Miguel Rodríguez Vidal (RC Celta)

Mellor futbolista promesa

Ana Iglesias Alleres (CD Valladares)

Mellor futbolista feminina

José Alfonso González Alonso (Alerta Navia)

Mellor directivo

José Miguel Alonso Crispín “Misa”

Mellor adestrador

CD Valladares

Mellor club

Racing de Castrelos FC

Mellor club

Sofía Gándara Corrales

Mellor arbitro

José Luis González Sobrado

Mellor arbitro

Viaxes Zonda

Mellor patrocinador

Enrique González Güenaga

Traxectoria

D. Raimundo Sendino Ortega

In memoriam
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J.

OUTROS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA

Dende o nacemento da Fundación VIDE se ven desenrolando a campaña de captación de voluntariado deportivo
denominada "VOVI", é dicir, “Voluntario/a Vide”, onde o obxectivo é a dinamización da actuación voluntaria no
ámbito deportivo, na realización de actividades ou eventos deportivos que precisan da axuda da cidadanía.
En Vigo celébranse ao ano mais de 150 eventos deportivos, que van dende o mais alto nivel nacional, internacional e
mundial, ata aqueles populares organizados nas parroquias da nosa cidade. De forma xeral, todos e cada un destes
eventos e actividades deportivas, demandan unha colaboración para facer efectiva a súa organización, é dicir, solicitan
os medios humanos de cara a colaborar en diversas áreas de organización. Estas actuacións en materia deportiva,
pola súa tradición e repercusión, enxalzan cos principios universais de unión, amizade e participación de distintos
pobos e culturas. É por iso que a Fundación participa coa súa cidade mediante o voluntariado deportivo como signo
de solidariedade e cordialidade.
Neste ámbito de traballo a actuación dos nosos VOVIS centrase cada ano en cubrir os eventos e actividades
deportivas propios da Fundación.
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É importante a colaboración que mantemos coa Agrupación Deportiva Vigo entidade organizadora da competición
“Vigo en Xogo”.Esta competición conta cuns 3.000 participantes dende setembro a xuño nos deportes de fútbol sala,
fútbol 7 e baloncesto. A nosa axuda pasa pola cesión de espazo nas nosas oficinas, e apoio a organización a través de
nosa web.
Ademais de coa familia deportiva viguesa a Fundación Vigo en Deporte, colabora co Concello de Vigo pola estreita
vinculación que nos une, nos programas levados a cabo pola Concellería de Deportes ao longo de todo o ano (Gala
do Deporte, RunRun….) .

Fundación Vigo en Deporte

