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CURRÍCULUM MÁIS DESTACADO
Campión España Cadete 2004
Campión España Júnior 2005/06
Subcampión España Sénior 2009
Campión España Sub21 2009
Campión de Europa Sub21 2009
Campión Copa do Rei 2011
Subcampión de España Absoluto 2012
Ouro no Campionato España de clubs 2013

O PRIMEIRO GALEGO
CAMPIÓN DE EUROPA
SUB-21
RAÚL BOUZAS, UN APAIXONADO
DA COMPETICIÓN
A carreira deportiva
de Raúl Bouzas (Vilagarcía,
1989) foi curta pero estivo
chea de grandes momentos
e éxitos. Na memoria de todo
o taekwondo galego está ese
Europeo sub 21 celebrado en
Vigo no ano 2009. Raúl tivo a
honra de ser o primeiro galego
en lograr proclamarse campión
de Europa sub 21 e ademais
puido acadalo en Galicia, ante
os seus, polo que a satisfacción
foi aínda maior. Pese a deixar a
práctica do taekwondo como
deportista moi novo, nunca se
desligou deste deporte que lle
enche a vida. Segue en activo
como
adestrador,
nunha
faceta na que brilla de forma
moi especial.

-Como comezaches no taekwondo e por que
elixiches este deporte?
Empecei como unha actividade extraescolar
máis, xa que tamén practicaba natación e algún outro
deporte. Ao final acabei elixindo o taekwondo, ou o taekwondo elixiume a min, tampouco o teño moi seguro.
Sen dúbida era no que máis
me divertía e os obxectivos
de ir pasando cintos tamén
me gustaba moito.
-Nos teus inicios tamén
fixeches técnica e exhibición. Que foi o que te fixo
decidirte polo combate?
		
Ao principio
facía as tres modalidades. A
técnica non me entusiasmaba moito, a verdade; pero a
exhibición, un pouco máis,
porque entraba o tema equi-
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po que é algo que sempre me gustou moito. E finalmente decidinme polo combate. Eu creo que foi
porque son bastante competitivo e o combate dábame e dáme esa opción de medirche a alguén que
tes enfronte e tratar de ser mellor que el.

posto recordo a toda a xente que estaba ao meu redor nese momento, que me axudou a render, toda.
Foi un momento especial, o que falabamos
antes, a presión... competiamos en casa, contra rivais de nivel, coa nosa xente e un pavillón ata arriba... IMPRESIONANTE. As emocións que sentín ese
día as recordo coma se fosen agora mesmo.
-Recordas a primeira vez que te proclamaches
O único que me queda é volver dar as grazas
campión de España?
a toda a xente que estivo alí e a todos os que fixeron
Si, claro. Campionato de España cadete 2004 posible que se fixese o 1° Europeo sub21 en Vigo.
en Avilés. O meu primeiro campionato de España,
primeira saída coa selección... O que lembro del é
unha imaxe: nada máis proclamarme campión todos os compañeiros viñeron cara a min e fixemos
unha gran piña. A partir de aí fíxose un gran grupo de amigos e de competidores que aínda a día
de hoxe, a maioría, seguimos en contacto e moitos
vinculados ao taekwondo galego.
-Deixaches a competición moi novo. Cales foron
os motivos?
Non foi unha decisión sinxela pero tomeina cando quixen, como quixen e da maneira que
quixen. Nese momento tiña 25 anos e non me arrepinto para nada de tomala.
-Lograches varios títulos de campión de España.
Iso supón máis presión para un deportista?
Máis que presión era esixencia; a presión
márcancha os rivais, a competición... Apaixóname
sentir esa presión e ter que resolver as situacións
que me expuñan; resúmese en: apaixóname competir. Outra cousa era a esixencia e á min encántame adestrar e esixirme cada día máis.
-E chegou o campionato de
Europa sub 21, o primeiro
da historia e en Galicia. Que
recordos tes dese título nun
pavillón cheo?
		
Lembro o proceso
para chegar a conseguilo. Foron uns meses dun traballo
brutal, de todo o equipo, do
primeiro ao último. E por su-

-Se tiveras que elixir o mellor momento da túa
traxectoria deportiva, cal sería? E o peor?
Mellores teño dous: un foi ese campionato
de Europa sub 21 e outro o Campionato de España
Júnior de 2019 como técnico da selección galega,
vaia EQUIPAZO.

E o peor sen dúbida, a lesión de xeonllo con
18 anos... Estar practicamente 1 ano sen poder facer
o que che gusta é horrible. Lembrándoo agora, si é
verdade que gocei do proceso de rehabilitación e
seguramente me fixo mellor, pero naquel momento
foi moi duro.
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-Segues metido no taekwondo, pero noutra faceta, a de
adestrador. Con cal te quedas?
É difícil, son dúas etapas diferentes. Pero se teño que
decantarme por unha, elixo a
última, a de adestrador. A satisfacción de poder axudar a unha
moza ou a un mozo a que se
dea conta do potencial que ten
e acompañal@ s nese proceso,
apaixóname.
-Como definirías ao Raúl
Bouzas deportista e ao Raúl
Bouzas adestrador? Teñen as
mesmas virtudes e os mesmos
defectos?
Non son o máis indicado
para dicilo. O único que podo
dicir e espero que sexa así, é
que agora son mellor persoa. Está claro que como
competidor era un pouco máis egoísta e sempre tomaba decisións pensando primeiro no meu. Agora
sendo adestrador é totalmente ao contrario, tomas
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decisións pensando no grupo,
en tentar percibir o estado de
ánimo do equipo e poder achegar o que necesitan en cada momento.
-Un soño que queres acadar co
taekwondo?
Hai varios, pero gárdomos
para min, iso si, vou traballar
duro para conseguilos. Simplemente quero seguir gozando
como o estou facendo agora.
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