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ARTIGO 1 

CALENDARIO DE COMPETICIÓNS TERRITORIAIS 
1. CATEGORÍA MASCULINA 

PRIMEIRA AUTONÓMICA MASCULINA 

Fase Regular      Do 14.10.2018 ao 07.04.2019 
Promoción pola Permanencia    19 e 26 de maio de 2019 
Copa “Federación Galega” 
 Primeira Fase:     Do 23.09.2018 ao 07.10.2018 
 Fase Final:     22 e 23 de abril de 2018 
  

 

SEGUNDA  AUTONÓMICA MASCULINA 

Fase Regular      Do 14.10.2018 ao 05.05.2019 
Promoción pola Ascenso    19 e 26 de maio de 2019 
Copa “Federación Galega” 
 Primeira Fase:     Do 23.09.2018 ao 07.10.2018 
 Fase Final:     11 e 12 de maio de 2019 
 

 

DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL 

Campionato Territorial 
 Fase Regular     Do 23.09.2018 ao 24.03.2019 
  
Copa “Federación Galega”         Do 31.03.2019 ao 26.05.2109 
    (As datas serán fixadas pola Área de Competicións)             

 

SEGUNDA DIVISIÓN XUVENIL 

Campionato Territorial 
 Primeira Fase     Do 07.10.2018 ao 17.02.2019 
 Segunda Fase     12,13 e 14 de abril de 2019 
 
Copa “Federación Galega”                
      Do 03 de febreiro ao 19 de maio de 2019 
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DIVISIÓN DE HONRA CADETE 

Campionato Territorial 
 Fase Regular     Do 23.09.2018 ao 24.03.2019 
 Fase Final    5, 6, 7 de abril de 2019 (no caso de que algún equipo  
     Galego dispute a Minicopa: 26,27 e 28 de abril de 2019) 
Copa “Federación Galega”               Do 31.03.2019 ao 26.05.2109 
     (As datas serán fixadas pola Área de Competicións) 

 

SEGUNDA DIVISIÓN CADETE 

Campionato Territorial 
       Primeira Fase Do 07.10.2018 ao 03.03.2019 
       Segunda Fase 22,23 e 24 de marzo de 2019   
Copa “Federación Galega”                
      Do 03 de febreiro ao 19 de maio de 2019 
 

 

DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL 

Campionato Territorial 
 Fase Regular     Do 23.09.2018 ao 24.03.2019 
 Fase Final   26, 27, 28de abril de 2019 (no caso de que algún equipo  
     galego dispute a Minicopa Cadete: 5, 6 e 7 de abril de 2019) 
Copa “Federación Galega”               Do 31.03.2019 ao 26.05.2109 
     (As datas serán fixadas pola Área de Competicións) 

 

SEGUNDA DIVISIÓN INFANTIL 

Campionato Territorial 
       Primeira Fase Do 01.10.2018 ao 21.04.2019 
       Fase Final A determinar pola Área de Competicións. 
 
Copa “Federación Galega”              A determinar polas Delegacións Provinciais 
 

 

2. CATEGORÍA FEMININA 

PRIMEIRA DIVISIÓN AUTONÓMICA 

Fase Regular      Do 23.09.2018 ao 07.04.2019 
     
Copa “Federación Galega”                                    Serán establecidas na reunión convocada para 
                                                                      establecer a fórmula de Competición 
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DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL  

Campionato Territorial 
       Primeira Fase Do 16.09.2018 ao 13.01.2019 
      Segunda Fase ou  Fase Final Do 20.01.2019 ao 24.03.2019 
 
 Copa “Federación Galega”                                    Serán establecidas na reunión convocada para 
                                                                      establecer a fórmula de Competición 
 

 

SEGUNDA DIVISIÓN XUVENIL 

Campionato Territorial 
       Primeira Fase Do 23.09.2018 ao 13.01.2019 
      Segunda Fase ou  Fase Intermedia Do 20.01.2019 ao 24.03.2019 
      Terceira Fase ou Fase Final                                31 de marzo e 7 de abril de 2019 
 Copa “Federación Galega”                                    Serán establecidas na reunión convocada para 
                                                                      establecer a fórmula de Competición 
 

 

DIVISIÓN DE HONRA CADETE 

Campionato Territorial 
 Fase Regular     Do 23.09.2018 ao 24.03.2019 
 Fase Final    5, 6, 7 de abril de 2019  
Copa “Federación Galega”               Do 31.03.2019 ao 26.05.2109 
     (As datas serán fixadas pola Área de Competicións) 

 

SEGUNDA DIVISIÓN CADETE 

Campionato Territorial 
       Primeira Fase Do 30.09.2018 ao 17.03.2019 
       Segunda Fase 29, 30 e 31 de marzo de 2019   
Copa “Federación Galega”                
      Do 14 de abril ao 12 de maio de 2019 
 

 

DIVISIÓN DE HONRA INFANTIL 

Campionato Territorial 
 Fase Regular     Do 23.09.2018 ao 24.03.2019 
 Fase Final                   26, 27, 28 de abril de 2019 (NOTA) 
Copa “Federación Galega”               Do 31.03.2019 ao 26.05.2109 
     (As datas serán fixadas pola Área de Competicións) 
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Nota: No caso de que algún equipo galego dispute a MIICOPA Cadete a Fase Final Infantil terá lugar 

os días 12,13 e 14 de abril de 2019 

SEGUNDA DIVISIÓN INFANTIL 

Campionato Territorial 
       Primeira Fase Do 01.10.2018 ao 21.04.2019 
       Fase Final A determinar pola Área de Competicións. 
 
Copa “Federación Galega”              A determinar polas Delegacións Provinciais 
 

 
ARTIGO 2 
CALENDARIO DE COMPETICIÓNS ESTATAIS 
 
     CATEGORÍA  DATAS DE CELEBRACIÓN 
2ª División Estatal Masculina Sector  12, 13 e 14 de maio de 2019 
 
1ª División Estatal Feminina Sector  12, 13 e 14 de maio de 2019 
 
Xuvenil Masculina e Feminina   Fase Sector: do 12 ao 14 de abril de 2019 
      Fase Final: do 1 ao 5 de maio de 2019 
 
Cadete Masculina e Feminina   Fase Sector: do 16 ao 18 de maio de 2019 
      Fase Final: do  29 de maio ao 2 de xuño de 2019 
 
Infantil Masculina e Feminina   Fase Sector: do 23 ao 26 de maio de 2019 
      Fase Final: do 5 ao 9 de xuño de 2019 
 
Seleccións Territoriais    Do 2 ao 7 de xaneiro de 2018 
 
 

 
ARTIGO 3 
CADRO IDADES DOS PARTICIPANTES EN CADA CATEGORÍA 
 

MASCULINA / FEMININA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CATEGORÍA ABSOLUTA SENIOR Xogadores/as nados ata 2000 

CATEGORÍA XUVENIL   Xogadores/as nados en 2001 e 2002 

CATEGORÍA CADETE   Xogadores/as nados en 2003 e 2004 

CATEGORÍA INFANTIL  Xogadores/as nados en 2005 e 2006 

CATEGORÍA ALEVÍN   Xogadores/as nados en 2007 e 2008 

CATEGORÍA BENXAMÍN                      Xogadores/as nados en 2009, 2010 e  2011 
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ARTIGO 6 
DILIXENCIACIÓN DE LICENZAS COMPETICIÓNS TERRITORIAIS 
As licenzas dos adestradores e demais oficiais que interveñan nas Competicións Territoriais, deben 
cumprir as esixencias de titulación que se especifiquen nas Normas Xerais das Competicións 
Territoriais. 
Para solicitar a tramitación das citadas licenzas, deberán ademais, según corresponda, aportar 
certificación negativa do Rexistro Central de Delincuentes Sexuais. 

 
ARTIGO 9 
PARTICIPACIÓN, ASCENSOS/DESCENSOS 
 
COMPETICIÓNS TERRITORIAIS 
Non se permite a participación de dous ou máis equipos homónimos ou pertencentes ao mesmo 
Club dentro dunha mesma competición, polo tanto, se un Club ten dous equipos participantes en 
Competicións Territoriais, o equipo que milite na categoría inmediata inferior non poderá ascender 
no caso que lle corresponda pola súa clasificación final, aínda que chegase a clasificarse para iso, 
ocupando o seu lugar o equipo que lle siga na clasificación xeral. Igual criterio seguirase se se 
clasifica para a promoción de ascenso. 
 
Por idéntico motivo, se o equipo que toma parte na categoría superior tivese que descender á 
inferior por motivo da súa clasificación, nesta última categoría soamente poderá permanecer un, 
agás no caso de que se trate da división ou categoría territorial máis baixa, en cuxo caso poderán 
permanecer os dous. 
 
No resto das Competicións  e dentro da categoría que lle corresponda poderán participar todos 
aqueles Clubs, Asociacións, Sociedades, Centros de Ensino, que o desexen, sen límite de equipos, 
pero CON DISTINTA DENOMINACIÓN CADA UN DELES, que tivesen formalizado a súa inscrición en 
tempo e forma e cumpran todas as Normas e requerimentos establecidos pola F.G.BM. e estean ao 
corrente do pago de todas as súas débedas. Non poderán participar dous equipos do mesmo Club na 
División de Honra de calquera categoría, a non ser que só exista unha única categoría, neste caso 
poderán xogar nesta equipos pertencentes ao mesmo club (con distinta denominación), pero non 
poderán particiapar xogadores/as dun equipo noutro equipo, salvo se un deles se clasifica para o 
Campionato de España. 
 
Non poderán participar na Fase Final de calquera Competición de División de Honra dous equipos do 
mesmo Club, aínda que o equipo que participa na Segunda División chegase a clasificarse para iso, 
ocupando o seu lugar o equipo que lle siga na clasificación xeral.  (Asemblea da F.G.BM. do 9 de xullo 
de 2016). 
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TÍTULO 2 
NORMAS XERAIS 

CAMPIONATOS TERRITORIAIS 
 
ARTÍGO 15  
SISTEMA DE LIGA A DOBRE VOLTA  
 
B) Entre máis de dous clubs:  
1.-  Puntos resultante nunha Clasificación particular entre os Clubs empatados.  
2.-  Maior diferenza de goles entre eles exclusivamente.  
3.-  Maior diferenza de goles intervindo o resto dos equipos.  
4.-  Maior número de goles marcados intervindo exclusivamente os Clubs empatados.  
5.-  Maior número de goles marcados por todos os Clubs que interviñeron na competición.  
6.-  Mellor cociente xeral da competición resultante de dividir a suma de goles a favor entre a de 
goles en contra.  
 
NOTA: No caso de que a Competición se divida en dúas fases e ambas se xoguen a dobre volta, 
enfrontándose todos os equipos participantes nas dúas fases catro veces na mesma Competición, e 
dous ou máis equipos resultasen empatados na clasificación final, atenderase aos criterios de 
clasificación detallados nestes artigos, tendo en conta os resultados de todos os encontros xogados 
entre eles nesa Competición é dicir: os dous da primeira fase e os dous da segunda fase, e 
considerando en primeiro lugar os puntos obtidos en todos os encontros disputados entre eles. 
  
Nos casos nos que o empate se produza entre tres ou máis equipos, se manterán os críterios 
establecidos ata que haxa dous equipos empatados. Cando se produza esta circunstancia, se 
atendería ao criterio de empate entre dous equipos. 
 
 

DATAS E HORARIOS DOS ENCONTROS  
 

ARTIGO 19  
ENCONTROS ORGANIZADOS POLA FEDERACIÓN GALEGA  
 
 
c) Os horarios dos partidos deberán corresponderse co seguinte cadro horario:  

 
 

 SÁBADO DOMINGO 

Senior      16.00 a 20.30 h. 10.00 a 13.00 h. 

Xuvenil / Cadete  10.00 a 13.00  10.00 a 13.00 

 16.00 a 20.30  

Infantil / Alevín / Benxamín 10.00 a 13.00 10.00 a 13.00 
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No caso de que a localidade do equipo visitante diste máis de 100 Km. O equipo locatario deberá 
poner como hora de inicio do encontró as 10.30 horas, coa excepción de que na mesma data xogase 
contra tres equipos do mesmo Club, neste caso o primerio encontro poderá dar comezo ás 10.00 
horas. 
 

Cando coincidan os calendarios de dúas ou máis categorías das competicións territoriais e nas 
xornadas nas que o equipo locatario reciba como visitante a equipos do mesmo club, o locatario ten 
a obriga de facer coincidir os encontros na mesma franxa horaria. Non poden coincidir na mesma 
hora algún dos encontros. Nestes casos o equipo locatario poderá establecer un horario 
contemplado para calquera das categoría coincidentes. 

Todos os encontros correspondentes á última xornada de cada Fase de calquera Campionato 
Territorial que se celebre polo sistema de liga deberanse xogar seguindo os seguintes cadros 
horarios: 
 
 

1ª Autonómica Masculina   Sábado  18,30 h. 
2ª Autonómica Masculina   Sábado  18,30 h. 
 
1ª Autonómica Feminina   Domingo  12,00 h. 
2ª Autonómica Feminina   Domingo  12,00 h. 

 
 

Xuvenil     Domingo  12,30 h. 
Cadete     Domingo  11,15 h. 
Infantil     Domingo  10,00 h. 
 

 Esta Normativa non será obrigatoria no resto de COMPETICIÓNS de carácter oficial (Copa 
“Federación Galega”).  
 

ARTIGO 24  
ALIÑACIÓN DE XOGADORES 

d) Cando exista acordo entre o Club e o xogador para asinar a baixa federativa, un xogador que fose 
aliñado, se quere fichar por outro Club, será autorizado sempre que o Club sexa doutra categoría 
distinta á que se aliñou.  
Nas competicións territoriais nas que a competición de liga se xogue na súa primeira fase en dúas 
divisións (xuvenil feminina) e que na segunda fase equipos de segunda podan xogar en primeira e 
equipos de primeira podan xogar en segunda, unha xogadora con licenza a favor dun equipo de 
primeira,  previa concesión oficial da baixa federativa da súa licenza, poderá tramitar nova licenza a 
favor dun equipo da mesma categoría, sempre e cando se realice antes do 31 de decembro 
correspondente a dita temporada.  
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COMPOSICION DE EQUIPOS 
 
ARTIGO 37  
COMPOSICIÓN EQUIPOS EN COMPETICIÓNS TERRITORIAIS  
 
A) EQUIPOS SENIORS MASCULINOS  
Nas competicións seniors masculinas de carácter territorial, poderán participar xogadores de sexo 
masculino, en idade senior, que teñan licenza debidamente dilixenciada, e igualmente oito (8) 
xogadores xuvenís por equipo, pertencente ao mesmo club e/ou filial, que teñan licenza 
dilixenciada, en consonancia coa regulamentación establecida respecto diso nos parágrafos 
seguintes:  
 

COTA PRINCIPAL (Refírese ás licenzas dun Equipo Senior)  
O número mínimo de licenzas que, obrigatoriamente, debe ter dilixenciadas un equipo antes do 
comezo do seu Campionato será de doce (12) e o máximo poderá ser de dezaoito (18), tendo en 
conta que alomenos tres (3) deberán ser obligatoriamente xogadores nacionais seleccionables para 
os Equipos Nacionais Españois nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000. Dúas das 15 prazas de 
xogadores en idade senior nacidos en 1995 e antes, se poderán reservar para xogadores en idade 
xuvenil non  seleccionables. 
 
Todos os xogadores teñen que esatr dados de alta na aplicación informática da FGBm para que 
poidan ser aliñeados. 
 
En consecuencia establécese o seguinte cadro de posibilidades: 
 
 
 
 

COTA PRINCIPAL (Refírese ás licenzas dun Equipo Senior)  
O número mínimo de licenzas que, obrigatoriamente, ha ter dilixenciadas un equipo 
antes do comezo do seu Campionato será de doce (12) e o máximo poderá ser de 
dezaoito (18), tendo en conta que  alomenos tres deberán ser obligatoriamente 
xogadores nacionais seleccionables para os Equipos Nacionais Españois nacidos en 
1991, 1992, 1993,1994 e 1995, con licenza do equipo ao que pertencen. 
Como  consecuencia establécese o seguinte cadro de posibilidades:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COTA ADICIONAL (Refírese aos xogadores de categoría inferior do mesmo Club  que poden ser 
aliñados cun Equipo Senior de categoría superior)  
Os equipos poderán contar, en cada partido, cun total de oito (8) xogadores nacionais senior 
nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999  e 2000, e /ou xuvenis nominativos, procedentes dos equipos 
do mesmo club de categoría inferior señior e/ou filiais, podendo ser aliñados un número 
ilimitado de encontros.  

15 xogadores  nacidos ata 1995   +  4 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
14 xogadores  nacidos ata 1995   +  5 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
13 xogadores  nacidos ata 1995   +  6 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
 12 xogadores  nacidos ata 1995   +  7 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
11 xogadores  nacidos ata 1995   +  8 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
10 xogadores  nacidos ata 1995         +  9 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
9 xogadores nacidos ata 1995  +  9 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
8 xogadores  nacidos ata 1995               +  10 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
7 xogadores  nacidos ata 1995                +  11 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
6 xogadores  nacidos ata 1995               +  12 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
5 xogadores  nacidos ata 1995   +  13 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
4 xogadores  nacidos ata 1995   +  14 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
3 xogadores nacidos ata 1995   + 15 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
2 xogadores  nacidos ata 1995   +  16 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
 1 xogador  nacido ata 1995   +  17 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
0 xogadores  nacidos ata 1995    +  18 Xogadores  nacidos en 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 
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 Todos os xogadores teñen que esatr dados de alta na aplicación informática da FGBm para  que       
poidan ser aliñeados. 

 
Os xogadores do “Cota Adicional” ou “Extra” só poderán ser aliñados nun máximo de dous (2) 
encontros por xornada deportiva, sen importar o día da súa celebración.  
En todos os casos, os xogadores do “Cota Adicional” ou “Cota Extra” deberán ser nacionais e 
nominativos, sempre os mesmos. 
 
Os xogadores da “Cota Adicional” ou “Cota Extra”, non serán sustituidos en ningún caso.  
Os xogadores xuvenís que participen co equipo senior do seu club, non perderán a súa condición 
de xuvenil, podendo xogar co equipo xuvenil sempre que o club o determine na mesma xornada 
e data na súa categoría xuvenil e nunha categoría superior sénior.  
Tendo en conta este apartado, o “cupo adicional” de xogadores que poden participar  nos 
equipos seniors masculinos procedentes dos equipos de categoría inferior do mesmo club e/ou 
filial, será tal e como a continuación se esquematiza: 
 

 

 XOGADORES SÉNIOR 
NACIDOS XOGADORES XUVENÍS 

(2001, 2002)  1.996, 1997, 1.998 
1999 e 2000 

 
 
NUMERO MÁXIMO DE 
XOGADORES DA COTA 
ADICIONAL POR PARTIDO 

 
 

8 0 

7 1 

6 2 

5 3 

4 4 

3 5 

2 6 

1 7 

0 8 
 
Conforme ao aprobado pola Asemblea Xeral da FGBM. do día 9 de xullo de 2016,  autorízase a 
xogadores en idade xuvenil, para poder xogar en categoría senior, aínda que o seu Club non teña 
equipo xuvenil participando nas competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de 
Balonmán. 
 
 Neste caso o número máximo de licencias de xogadores en idade xuvenil que un equipo de 
categoría senior pode tramitar se establece en catro (4). Ditos xogadores cubrirán praza da cota 
máxima de 18 licenzas por equipo (cota principal). 
Para que a Federación Galega de Balonmán poda tramitar a súa licenza deberán presentar a 
correspondente Autorización Paterna e para ser alienados nun encontro de competición oficial 
estar en posesión da correspondente “Autorización Federativa” que lles permita xogar en 
categoría superior á que pola súa idade lle corresponde. Dita autorización será exclusiva para as 
competicións organizadas pola Federación Galega de Balonmán 

 
 

G) EQUIPOS SENIOR FEMININOS  
Nas competicións senior femininas de ámbito territorial, poderán participar todas as xogadoras 
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de sexo feminino en idade senior que teñan licenza debidamente dilixenciada, e igualmente as 
xogadoras xuvenís pertencentes ao mesmo club e/ou filial, e que teñan ficha debidamente 
dilixenciada.  
  
Cada equipo participante poderá fichar un mínimo de doce (12) xogadoras e poderá dilixenciar 
ata un máximo de dezaoito (18), aínda que coa seguinte proporción:  
- Mínimo de once (11) xogadoras idade senior e sete (7) xuvenís.  
- Máximo de dezaoito (18) xogadoras en idade senior.  
Como consecuencia establécese o seguinte cadro de posibilidades:  

 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
Os equipos poderán contar, en cada partido, cun total de oito (8) xogadoras nacionais senior 
nacidas en 1996, 1997, 1998, 1999  e 2000, e /ou xuvenis nominativas,  procedentes dos equipos 
do mesmo club de categoría inferior señior e/ou filiais, podendo ser aliñados un número 
ilimitado de encontros.  
 

 Todas as xogadoras teñen que esatr dadas de alta na aplicación informática da FGBm para  que       
poidan ser aliñeados. 

 
As xogadoras do “Cota Adicional” ou “Extra” só poderán ser aliñadas nun máximo de dous (2) 
encontros por xornada deportiva, sen importar o día da súa celebración.  
En todos os casos, as xogadoras do “Cota Adicional” ou “Cota Extra” deberán ser nacionais e 
nominativas, sempre as mesmas. 
 
As xogadoras da “Cota Adicional” ou “Cota Extra”, non serán sustituidos en ningún caso.  
As xogadoras xuvenís que participen co equipo senior do seu club, non perderán a súa condición 
de xuvenil, podendo xogar co equipo xuvenil sempre que o club o determine na mesma xornada 
e data na súa categoría xuvenil e nunha categoría superior sénior. 
 
Tendo en conta este apartado, o “cupo adicional” de xogadoras que poden participar  nos 
equipos seniors femininos procedentes dos equipos de categoría inferior do mesmo club e/ou 
filial, será tal e como a continuación se esquematiza: 
 
 Conforme ao aprobado pola Asemblea Xeral da FGBM. do día 9 de xullo de 2016,  autorízase a 
xogadoras en idade xuvenil, para poder xogar en categoría senior, aínda que o seu Club non teña 
equipo xuvenil participando nas competicións oficiais organizadas pola Federación Galega de 
Balonmán. 
 
 Neste caso o número máximo de licencias de xogadores en idade xuvenil que un equipo de 
categoría senior pode tramitar se establece en catro (4). Ditos xogadores cubrirán praza da cota 
máxima de 18 licenzas por equipo (cota principal). 
 

11 Xogadoras en idade senior + 7 xogadoras en idade xuvenil  
12 Xogadoras en idade senior +  6 xogadoras en idade xuvenil  
13 Xogadoras en idade senior +  5 xogadoras en idade xuvenil  
14 Xogadoras en idade senior +  4 xogadoras en idade xuvenil  
15 Xogadoras en idade senior +  3 xogadoras en idade xuvenil  
16 Xogadoras en idade senior +  2 xogadoras en idade xuvenil  
17 Xogadoras en idade senior +  1 xogadora en idade xuvenil  
18 Xogadoras en idade senior +  0 xogadoras en idade xuvenil  
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 XOGADORAS SÉNIOR 
NACIDAS XOGADORAS XUVENÍS 

(2001, 2002)  1.996, 1997, 1.998 
1999 e 2000 

 
 
NUMERO MÁXIMO DE 
XOGADORES DA COTA 
ADICIONAL POR PARTIDO 

 
 

8 0 

7 1 

6 2 

5 3 

4 4 

3 5 

2 6 

1 7 

0 8 
 
 

N) COMPOSICIÓN DOS EQUIPOS  
No caso que exista un grupo de rapaces ou rapazas que, polas circunstancias que sexa,  non poidan 
completar un equipo da categoría que pola súa idade lle corresponda, poderan participar co equipo 
de categoría inmediatamente superior do seu Club. 
Ditos xogadores/as, ata un máximo de seis (6),  deberán tramitar licencia para a categoría que lles 
corresponda pola súa idade e solicitar autorización a F.G.BM. para ser aliñeados en un equipo de 
categoría superior, previa presentación da autorización dos pais ou titores para poder xogar en 
categoría superior á que por idade lle corresponde..  
Para a tramitación destas licenzas débense seguir os trámites que aparecen reflectidos nos puntos 
anteriores para a aliñación de xogadores en categoría superior á que pola súa idade lle corresponde. 
 
P) DATA LÍMITE DE TRAMITACIÓN DE LICENZAS  
Para os Campionatos Territoriais establécense as seguintes datas límites para a tramitación de 
licenzas:  

CAMPIONATO TERRITORIAL DATA LÍMITE TRAMITACIÓN 

1ª División Autonómica Masculina 7 de marzo de 2019 

2ª División Autonómica Masculina 5 de abril de 2019 

División de Honra Xuvenil Masculino  22 de febrero de 2019 

2ª División Xuvenil Masculino 9 de marzo de 2018 

División de Honra Cadete Masculina 22 de marzo de 2019 

2ª División Cadete Masculino 22 de marzo de 2019 

División de Honra Infantil Masculino 22 de marzo de 2019 

2ª División Infantil Masculino 12 de abril de 2019 

1ª División Autonómica Feminina 7 de marzo de 2019 

División de Honra Xuvenil Feminina 22 de febrero 2019 

2ª División Xuvenil Feminina 22 de marzo de 2019 

División de Honra Cadete e Infantil  Feminina 22 de marzo de 2019 

2ª División Cadete Feminina 7 de marzo de 2019 

2ª División Infantil Feminina 12 de abril  de 2019 

Alevín e Benxamín 2 de maio de 2019 

 
 Unha vez rematado o prazo sinalado anteriormente, os equipos participantes nas Competicións das 
Categorías Xuvenil, Cadete e Infantil poderán tramitar novas licenzas, no caso de non ter a cota 
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cuberta, para xogar exclusivamente a Copa “Federación Galega” da categoría e sempre que a 
tramitación se faga  con anterioridade ao día 10 de maio de 2019. 
 

NORMATIVA DE ACTUACIÓN ARBITRAL  
 

ENCONTROS  
ARTIGO 41  
c) Os árbitros dos encontros teñen a OBRIGACIÓN INELUDIBLE de facer chegar a Acta dos partidos e 
o anexo a esta (no seu caso) á F.G.BM. canto antes e polo procedemento máis rápido, polo que 
deberán envialas por CORREO URXENTE nada máis finalizar o partido, ou entregala en man ao día 
seguinte hábil nos locais da Federación Galega. Igualmente deberán cumplimentar, en todos os 
seus apartados, a Acta de Partido na aplicación informática da FGBm. 

 
ARTIGO 42  
TARIFAS ARBITRAIS TEMPADA 2017/2018  
 
 

FONDO ARBITRAL:  
Nas Competicións de 1ª División Autonómica Masculina e Feminina; 2ª División Autonómica 
Masculina; 3ª División Autonómica Masculina  e nas Competicións   da  Categoría Xuvenil  Masculina  
e Feminina  establécese un FONDO ARBITRAL. O Club local ou organizador entregará aos árbitros 
cheque a nome do Comité Territorial de Árbitros, quen o remitirán co Acta de Partido á F.G.BM.:  
 
 

CATEGORÍA FONDO ARBITRAL 

1ª División Autonómica Masculina Douscentos trinta e tres (233,00) euros 

1ª División Autonómica Feminina Cen  (100,00) euros 

2ª División Autonómica Masculina Cento cuarenta e tres (143,00) euros 

2ª División Autonómica Feminina Cen  (100,00) euros 

División de Honra Xuvenil Masculino  Cen  (100,00) euros 

Xuvenil Feminino Sesenta e seis (66,00) euros 

2ª División Xuvenil Masculina Cen  (100,00) euros 

División de Honra Cadete Masculino e Feminino Recibo Club 

2ª División Cadete Masculino e Feminino Recibo Club 

Infantil  Masculino e Feminino Recibo Club 
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ARTIGO 43  
CADRO DE TARIFAS, TAXAS E COTAS  
DEREITOS DE PARTICIPACIÓN  
 
a) Para a tempada 2018/2019 establécense as seguintes contías económicas en concepto de 
dereitos de participación:  
 

Primeira División Autonómica Masculina 

Primeira División Autonómica Feminina 

Segunda División Autonómica Masculina 

Segunda División Autonómica Feminina 

Terceira División Autonómica Masculina 

Xuvenil  

Resto de Categorías 

538,00 euros 

336,00 euros 

336,00 euros 

336,00 euros 

250,00 euros 

112,00 euros 

Gratuitas 

 
b) Forma de Pago:  
 
O pago dos Dereitos de Participación realizarase nos dez primeiros días do mes de Decembro de 
2017, mediante un ingreso na conta de ABANCA ES14 2080 5140 95 3040024005. 
 

 
 

SEGURO DEPORTIVO: GEROSALUD 

División de Honra Masculina    288 € 

División de Honra Feminina   230 € 

División Prata Masculina    221 € 

1ª Nacional Masculina    190 € 

División Prata Feminina    161 € 

Senior (Masculino e Feminino)    146 € 

Xuvenil (Masculino. e Feminino)    95 € 

Oficiais,técnicos, árbitros     75 € 

 
O pago do Seguro Deportivo Obrigatorio, realizarase no intre da solicitude da súa tramitación, 
mediante un ingreso na conta de ABANCA ES14 2080 5140 95 3040024005. 

 

 
ARTIGO 46  
DURACIÓN DOS ENCONTROS  
 

CATEGORÍA PRIMEIRO TEMPO DESCANSO SEGUNDO TEMPO 

Sénior, Xuvenil e Cadete 30´ 10´ 30´ 

Infantil, Veteranos 25´ 10´ 25´ 
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CATEGORÍA 1º PERÍODO DESCANSO 2º PERIODO DESCANSO 3º PERIODO DESCANSO 4º PERIODO 

ALEVÍN 
BENXAMÍN 

 
10´ 

 
2´ 

 
10´ 

 
2´ 

 
10´ 

 
2´ 

 
10´ 

 
Nas Categorías Alevín e Benxamín o cambio de campo producirase despois do segundo período. 
 

ARTIGO 47  
CAMBIOS DE XOGADORES EN CATEGORÍA CADETE E INFANTIL  
 
Non se permitirán os cambios de xogadores/as, de xeito continuado, especialistas só en ataque-
defensa.  
 
Por iso modifícase o contido da regra 4.4. coa seguinte redacción:  
 
“Durante o desenvolvemento do partido, os reservas soamente poderán entrar no terreo de xogo 
cando o seu equipo está en posesión do balón, sen avisar ao anotador cronometrador, e sempre que 
os xogadores aos que substitúan haxan abandonado o terreo de xogo (4.5)”.  

 

ACLARACIÓN:  
DEBE ENTENDERSE QUE UN EQUIPO ESTA EN POSESIÓN DO BALÓN:  
A) Cando calquera xogador do equipo ten o balón.  
 
B) Cando se vai a realizar un saque ou lanzamento ao seu favor.  
 
Durante os time-out (tempos mortos de equipo), poden realizarse cambios por parte dos dous 
equipos.  
 
Cando se conseguiu gol debe entenderse que o equipo que marcou xa non se atopa en posesión do 
balón.  
 
A sanción nestes casos, será de exclusión de dous minutos para o infractor.  
 
Nos casos de forza maior, lesión, etc., e previa parada de tempo de xogo (time-out), por parte dos 
árbitros, e coa súa autorización, o equipo que non está en posesión do balón, poderá realizar 
cambios.  
 
NOTA: Cando un equipo sancionado cun lanzamento de 7 metros en contra, desexa cambiar ao 
porteiro/a, este cambio debe ser autorizado.  
 
Do mesmo xeito que un xogador pode lanzar todos os 7 metros dun equipo, un só porteiro pode 
intentar deter todos estes lanzamentos. 
 
ARTIGO 48  
REGRAS DE XOGO- MODIFICACIÓNS REGULAMENTARIAS  
 
Todas as Competicións  de carácter Territorial, excepto as das categorías Alevín e Benxamín, 
desenvolveranse de acordo coa Edición de Regras de Xogo da I.H.F., e a súa correspondente edición 
da R.F.E.BM. (2016).  
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En todas as categorías das competicións territoriais , serán de aplicación as  seguintes regras: 

1º  Sete xogadores de campo 

2º  Xogador lesionado 

3º  Xogo Pasivo 

4º Último minuto 

5º Tarxeta Azul 

A aplicación da regra de sete xogadores de campo, non será de aplicación nas categorías 
territoriais , nin estatais Cadetes e Infantís tanto masculinas como femininas. 

 
En todas as categorías territoriais, excepto nas das categorías Alevín e Benxamín, cada equipo ten 
derito a recibir tres (3) Time-Outs de Equipo durante o tempo de xogo regular, pero ningún durante 
as prórrogas. Non máis de dous Time-Outs de Equipo poden concederse a un equipo en cada 
periodo regular de xogo. Entre dous Time-Outs de equipo a un mesmo equipo, o equipo oponente 
debe estar alomenos unha vez en posesión do balón. Nos últimos cinco minutos do tempo de xogo 
regular, soamente se pode conceder un Time-Out de Equipo a cada equipo. 
 
A Competición das categorías alevín e benxamín, a criterio de cada unha das Delegacións, poderá 
disputarse no formato de “Minibalonmán” ou “Balonmán a Sete”. Decidírase nas reunións de clubs 
das respectivas categorías. No caso de disputarse polo sistema de “Minibalonmán” a Delegación 
correspondente deberá enviar aos clubs e a Área de Competicións Territoriais as normas de xogo 
correspondentes e publicalas na páxina web da Federación Galega de Balonmán. 
 
No caso de disputarse a Competición polo sistema de “Balonmán a Sete” desenvolveranse de acordo 
co establecido polo Título 3 deste NO.RE.BA. Galicia-.  
  
As modificacións regulamentarias da Categoría Infantil son as que a continuación se detallan e as 
que aparecen reflectidas no artigo anterior (cambios de xogadores):  
 
1. Prohíbense as Defensas Mixtas.  
Se os árbitros detectasen este tipo de defensa, deberán actuar da seguinte forma:  
 
Primeira vez: Interrupción do tempo de xogo e aviso ao adestrador ou responsable do equipo 
defensor de que está realizando unha defensa non permitida. O xogo renovarase coa execución dun 
golpe franco, a favor do equipo non infractor, dende o lugar onde se atopaba o balón no momento 
da interrupción do xogo e do tempo de xogo.  
 
Sucesivas veces: Lanzamento de sete metros a favor do equipo que sofre a defensa non permitida. 
Independentemente do resultado do lanzamento de 7 metros, gol ou non gol, o xogo renovarase 
con saque de banda dende a intersección da liña de banda e a liña central, no lado onde se atopa 
colocada a mesa do anotador-cronometrador ou a zona de cambios, a favor do equipo que executa 
o lanzamento de 7 metros é dicir, o equipo non infractor disporá dun lanzamento de 7 metros e 
nova posesión de balón.  
 
Para todos os efectos, o lanzamento de sete metros terá a mesma consideración que se se tratase 
dun lanzamento de final do primeiro ou segundo tempo (co tempo de xogo finalizado), polo que non 
existirá rexeite ou continuidade.  
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2. Comportamento co contrario  
Non se permitirá a xogadores/as  e oficiais insultar, protestar ou realizar xestos de desprezo a 
compañeiros, contrarios, público e árbitros. A sanción que se imporá, independentemente da 
disciplinaria que corresponda, será:  
 
Lanzamento de sete metros en contra e golpe franco a favor do equipo contrario, que se efectuará 
dende o centro do terreo de xogo.  
NOTA: Toda sanción disciplinaria decretada aos oficiais debe ser sancionada como se indica 
anteriormente. Esta Norma sobre o comportamento co contario soamente é de aplicación nas 
Competicións de ámbito galego. 
 

 

ARTIGO 55  

OUTRAS DISPOSICIÓNS  
 
O Comité Territorial de Actividades ditará todos os anexos ou complementos ás presentes Normas 
que se consideren necesarias para a mellor organización das diferentes Competicións. 
 
Estes Aspectos Xerais terán  vixencia en todos os Campionatos e Torneos organizados pola 
Federación Galega de Balonmán e as súas Delegacións Provinciais, agás en aqueles aspectos, que 
poidan ser modificados dentro das Normas específicas de cada un deles. 
  
Os casos non previstos nestas Normas rexeranse polos Regulamentos de Partidos e Competicións e 
Réxime Disciplinario vixentes.  

 

 
ARTIGO 56  

DISPOSICIÓNS DEROGATORIAS  
 
Quedan derrogadas e sen valor algún todas as disposicións regulamentarias, circulares e bases de 
competición que se opoñan ao establecido nas Modificacións do NO.RE.BA. Galicia - Tempada 
2018/2019. 

 
 
 
 
 


