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“Xogos Olímpicos? Eu seguirei
adestrando e tentando mellorar”

Alberto leva desde os tres anos practicando taekwondo e vén de participar hai
dous meses no Campionato de España. Coas ideas claras e indo paso a paso.
Veremos o que lle depara o futuro.

NICOLÁS BARIZO RIVEIRA  1º BACH E

REDACCIÓN

Como definirías o taekwondo? 

 É unha parte da miña vida, que ocupa gran parte da miña rutina.

Como naceu a túa relación con este deporte?

O meu tío facía taekwondo e meu pai apuntoume a este deporte cando tiña tres anos; de alí ata agora nunca o deixei.

Que sensacións tiveches ao chegar á final do Campionato galego e posteriormente ir ao Campionato de España?

A pesar de que xa fixen moitos campionatos, o nerviosismo antes de saír é algo que sigo sen poder controlar. Ademais, xusto ese
campionato foi miña primeira vez en sub21 e o primeiro en moito tempo debido á pandemia. Pero logo de que pasei o primeiro
combate, xa fun a por todas.  Porén, deume mágoa quedar co segundo lugar por culpa dunha lesión. 

E ir ao campionato de España gustoume, sobre todo, porque fun coa selección e ía cos compañeiros. Eu xa tiña acudido antes
varias veces co meu club.

Cal é a túa rutina de adestramento/dieta? 



Normalmente adestro  catro días á semana, sobre 5 horas. Mais cando hai campionatos, os sábados soen facerlle adestramentos
especiais á selección galega, de 2 horas e media. En canto á dieta, non adoito seguir ningunha, pero cando hai campionato
despois de moito tempo, como acostuma ser o primeiro de tempada, polo xeral estou alto de peso e a semana anterior á pesaxe
(que é un día antes do campionato) fago esforzos grandes por non comer moito para baixar. 

Como de doado ou difícil é manterse nun determinado peso? 

No meu caso, non me custa moito, e iso que peso bastante pouco, pero é por xenética xa que nunca sigo dietas, a non ser cando
veñen moitos campionatos seguidos e os días anteriores si que como moi pouco e moi lixeiro.

Tes medo ás lesións? 

Non, porque para competir hai que usar unhas proteccións que cobren as zonas máis expostas, pero si é verdade que nos
combates moitas veces se dan patadas baixas, golpes cos pés nos cóbados e incluso adestrando. No meu caso, máncome moito
nos pés ultimamente.

Por último, se che digo Xogos Olímpicos, que se che vén á mente?

Obviamente é algo que aínda está lonxe porque, malia que o taekwondo non sexa un dos deportes máis coñecidos, é moi
practicado; a nivel mundial hai moitísimo nivel e moita xente adestra moito máis e está en centros onde xa seguen dieta e
compiten a nivel mundial. Pero eu, de momento, seguirei adestrando e tentando mellorar. 


