


E imos a por a terceira edición, que en realidade son 7 coas dis-
putadas nos anos 90, pero iso é o de menos. Cando empezamos con 
esta aventura organizadora non pensabamos que teriamos tanto éxito, 
certo é que non sería posible, se non fose pola entrega d@s voluntari@s, 
patrocinadores, entidades colaboradores, afeccionados e sobre todo 
por l@s TRIATLETAS, grazas a tod@s                                 

                                TRISHARK NARON 2019 

                                         ¡¡ Desfrútao !! 
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Marián Ferreiro Díaz 
Alcaldesa de Narón 
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            Narón converterase novamente, o vindeiro                                                                                     
mes de agosto, nun referente do tríatlon coa 
celebración do Trishark Narón 2019. Dende esta 
publicación quero realizar un agradecemento 
especial á Agrupación Deportiva Náutico de Narón, 
unha entidade deportiva que, a base de constancia 
e traballo fará un ano máis que este evento se poida 
realizar na nosa cidade. O día 3 de agosto o paseo 
marítimo de Xuvia acollerá o Trishark Narón, unha cita 
ineludible para os amantes desta competición 
deportiva.  

As persoas asistentes a este acto poderemos ver como disputan as 
probas de  natación, ciclismo e as carreiras recoñecidos e recoñecidas  
deportistas do tríatlon, moitos deles da propia Agrupación Deportiva Náutico de 
Narón pero tamén outros procedentes doutros clubs de Ferrolterra, doutros 
puntos de Galicia e doutras comunidades. Unha proba popular, unha feminina e 
outra masculina centrarán o programa deste evento. Dende o Concello de 
Narón desexamos moita sorte a todos e todas as deportistas que participarán no 
Trishark Narón e, especialmente, aos integrantes do club local, os Shark Team, 
merecedores dos éxitos acadados polos triatletas locais en diferentes 
competicións nas que participaron nos últimos meses. 

Aproveito tamén para felicitar á directiva e a todas as persoas que 
forman parte da gran familia do  Náutico de Narón, club fundado no ano 1988 e 
do que na actualidade forman parte máis de trescentos deportistas de 
diferentes idades. Deséxolles moitos éxitos tamén no Trishark Narón que se 
disputará o 3 de agosto en Xuvia porque serán tamén os éxitos da nosa cidade e 
que constatan o acerto da firme aposta deste Concello polo deporte.  

Dende o Concello de Narón convidamos ao Trishark Narón a todas as 
persoas amantes do deporte en xeral e do tríatlon en particular, para que gocen 
na nosa cidade das probas que se disputarán neste evento. 
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            A Agrupación Deportiva Náutico 
Narón é un dos clubs de referencia na área deportiva 
da nosa cidade. Ao longo dos anos, dende a súa 
constitución no ano 1988, os e as deportistas que 
integran este club foron sumando numerosos éxitos en 
cada tempada. Nos últimos tempos, unha das 
triatletas do Náutico de Narón, Nerea García, acadou 
a primeira posición no campionato de Europa Youth 
coa remuda mixta coa selección española e, 
recentemente, un equipo de rapazas do club 
alzáronse coa cuarta praza no campionato de 
España por clubs disputado en Boiro, onde quedaron como campioas de 
España de acuatlón por clubs, acadando a ansiada medalla de ouro: Sara 
Guerrero, Paula Herrero e Ana Santiso.  

No Trishark Narón 2019 teremos a oportunidade de ver o resultado do 
traballo que se realiza na Agrupación Deportiva Náutico de Narón, unha 
entidade que apostou firmemente polo traballo dende as bases e que 
colaborou para fomentar e diversificar o amplo tecido deportivo de Narón. 
Dende o Concello de Narón continuaremos apostando polo deporte, a través 
das escolas deportivas municipais e tamén ofrecendo, como no último ano, 
unha nova oferta en instalacións e servizos deportivos, como o pump truck da 
Solaina, as pistas multideporte… Ese é o noso compromiso coas veciñas e os 
veciños de Narón, seguir apostando polo deporte para todas e para todos e, 
como non, por entidades como o Náutico de Narón, que sitúan Narón no mapa 
estatal do tríatlon co seu exemplo de constancia e traballo, bases dos seus éxitos 
deportivos, aos que estamos seguros que se sumarán moitos máis nas vindeiras 
tempadas.  
 Finalmente, agradezo ao Náutico de Narón a súa dedicación para que 
un ano máis poidamos gozar na cidade do Trishark Narón nunha localización tan 
especial como o paseo marítimo de Xuvia. 

José Oreona Bra 
Concelleiro de deportes 
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15:30      Apertura de Secretaría e entrega de dorsais 

16:30 a 17:10    Control de material SuperSprint 

17:20       Saída proba popular supersprint  

16:30 a 18:20    Control de Material probas elites 

18:30       Saída proba elite feminina 

18:45       Saída  proba elite masculina 

20:15       Finalización da competición 

20:30       Entrega de premios 

INFORMACION E INSCRICIONS 

 
 

  

 

www.nauticonaron.com/trishark/ 
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 Hoxe non é o teu día máis afortunado, nin tan sequera consegues 
atopar unha explicación lóxica a tanta desgraza. Nada sae como 
esperabas, desespéraste e pásache pola cabeza mesmo abandonar a 
sesión de adestramento. Son momentos duros, nos que ao final nada é 
como parece e todo sae diferente a como previramos, que provocan toda 
a nosa ira, desencanto e convértense no peor pesadelo. Instantes nos que 
renderse parece a opción máis fácil e lóxica para a maioría, pero non para ti 
e os teus intereses. 
O deporte é caprichoso e a miúdo inxusto: recompensa o teu esforzo cando 
menos o mereces e noutras circunstancias prefire corresponderte cando xa 
todo parece perdido.  Implacable e cruel nas súas decisións, non distingue 
se as túas virtudes, e historial deportivo, te fan merecedora ou digno do 
mellor dos seus sorrisos. 
Acepta que existen días nos que estás tan canso que necesitas loitar máis do 
habitual para poder sacar as túas metas adiante. É nesas situacións cando 
resulta conveniente botar man de toda a túa forza de vontade e enxeño, 
utilizar algunhas daquelas pericias que máis che interesen, que describo a 
continuación, e que che permitan continuar sen dobregarte, para desa 
maneira aguantar o tirón e potenciar o teu rendemento. 
1. Ser duro adestrando é crucial, pero tamén darlle unha oportunidade á túa 
perseveranza e imaxinación 

Non te rendas, e insiste. Toma de novo a iniciativa, percibe neses instantes 
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difíciles nos que apenas podes sacar os brazos da auga, como te sentirías 
nos metros finais o día da competición, nos que a pesar do cansazo es 
capaz de extraer forzas de fraqueza e superar os teus rivais nos metros finais. 
2. Selecciona nos teus pensamentos ese momento ideal que sempre 
soñaches 

Talvez teñas a oportunidade entón de lanzarte polo teu opoñente na última 
posta da substitución,  percibir o moito que che gustaría dispor da enerxía 
suficiente para poder alcanzalo, tocar en primeiro lugar a placa de 
chegada, sentir a calor dunhas  bancadas repletas vibrando coa túa 
carreira e subir xunto aos teus compañeiros  ao máis alto do podio de 
vencedores. 
3. Concéntrate só no instante ou traballo que tes diante túa e non te 
castigues mentalmente co que che queda aínda por facer 
Se tes que nadar a proba unha e outra vez mentalmente faino, se iso 
beneficiará as túas posibilidades. Visualiza as túas viraxes e aprecia como se 
merece a eficacia da túa brazada. Reláxate, sorrí e elimina a presión do 
momento como mellor che pareza, evita quedarte sen forzas, mantente 
hidratado e vixía a túa alimentación. 

4. Os imprevistos existen, forman parte da túa preparación 
Utiliza calquera recurso sinxelo que creas que 
che pode axudar a superar os teus obstáculos 
e  a seguir insistindo nos teus obxectivos. Sé 
sempre positivo, non te ofusques coa derrota 
ou a vitoria, reduce os posibles imprevistos, 
adestra para reducir os seus efectos, 
considera os teus rivais e o traballo que 
realizaron como se merecen. 

 
Por un porvir máis radiante,  
aínda na noite máis escura . 
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 Para que o teu organismo poida funcionar a 
pleno rendemento sobre a bicicleta é fundamental o 
que comes, pero tamén como e cando o fas. A nutri-
ción para ciclistas é a base que sustenta o noso rende-
mento deportivo ademais das capacidades fisiolóxicas 
do deportista e o adestramento. 

 Os nutrientes máis importantes para os ciclistas 
son aqueles que acheguen máis enerxía. As GRAXAS 
serían en principio adecuadas, con todo, o feito de que 
provoquen unha dixestión pesada resulta incompatible 
no caso de estar a facer exercicio. Ademais, como con-
secuencia da súa lenta asimilación, aínda que nos acheguen enerxía, será de 
forma lenta polo que non nos resulta conveniente cando nos exercitamos a alta 
intensidade. Para este caso, resulta máis apropiado consumir HIDRATOS DE CAR-
BONO porque proporcionan enerxía de forma máis rápida. Por ese motivo son os 
máis utilizados polos nosos músculos cando facemos exercicio, especialmente a 
intensidades medias e altas. Non hai que esquecer as PROTEÍNAS pero estas en 
unha menor porcentaxe A súa contribución como fonte enerxética é moi reduci-
da comparada coas graxas ou os hidratos de carbono, case residual. Con todo, 
a súa principal función para os deportistas é reparadora e construtora de tecido 
muscular. A proteína é fundamental, por tanto, en procesos de recuperación, en 
combinación cos hidratos de carbono. 

 Podemos por tanto concluír que as cantidades para consumir poderían 
ser ao redor de 55% hidratos de carbono, 25% graxas e 20% proteínas.  

É importante elixir ben os nosos alimentos mentres pedaleas xa que en situación 
de esforzo o noso organismo non asimila igual os mesmos alimentos que en re-
pouso e créanse necesidades enerxéticas concretas que non ocorren cando nos 
exercitamos.  

 A diferencia de lo que muchos piensan, entrenar en ayunas no es lo más 
conveniente. Si lo hacemos, el metabolismo utilizará grasas y proteínas como 
combustible energético pues los depósitos de glucógeno estarán parcialmente  
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 vacíos. El uso de proteínas se hace a expensas del tejido muscular, lo que produ-
ce pérdida de masa muscular y, por tanto, de fuerza 
Consellos sobre que tomar en marcha:  
 O máis importante é unha boa HIDRATACIÓN. Podemos 
chegar a perder máis de dous litros de auga durante unha hora 
de esforzo intenso; corremos o risco de deshidratarnos se non 
bebemos con frecuencia sobre a bici (cada vinte minutos). Se 
ademais o esforzo é de varias horas debemos engadir sales mi-
nerais porque a través da suor perdémolas e son esenciais para 
un bo funcionamento muscular. Se o esforzo supera os noventa minutos é reco-
mendable disolver hidratos de carbono en auga (bebida isotónica). 

  Se o teu obxectivo é manter un ritmo durante máis de dúas horas, é con-
veniente tomar alimentos SÓLIDOS xa que supoñen unha achega calórico máis 
contundente e dannos máis combustible para moito máis tempo. Unha opción 
serían as barritas enerxéticas ricas en hidratos de carbono pero tamén é aconse-
llable a froita seca, froitos secos ou sándwiches de marmelo ou marmelada. É 
necesario achegar entre 30 e 90 g de hidratos de carbono por hora de exercicio.  

 Unha das mellores opcións pola súa inmediatez á hora de achegar 
enerxía son os XELES. Teñen unha alta concentración de azucres simples e provo-
can un pico enerxético case instantáneo nos teus músculos. O seu efecto é moi 
potente pero tamén breve por tanto é conveniente tomalos en momentos de 
máis esforzo como unha saída ou chegada a meta. Hai que ter en conta que 
como máximo durará o seu efecto contorna aos 35 minutos.  
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