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ACTA Nº 16 (09-01-19)
COMITÉ TERRITORIAL DE COMPETICIÓN
TEMPADA 17-18
En Vigo, sendo as vinte horas do día 09 de xaneiro do 2019, reunido o Comité Territorial de
Competición para coñecer os incidentes habidos nos respectivos encontros e sobre os que se detallan
os seguintes:
1º.- Aprobar os resultados dos encontros celebrados os dias 22 e 23 de decembro de 2018
correspondentes as categorias 1ª Autonómica Feminina, , D.Honra Xuvenil Masculina, 2ª División
Xuvenil Feminino, División Honra Cadete Masculina e Feminina, 2ª División Cadete Feminina Feminina,
e 2ª División Infantil Masculino e Feminina..
ACTAS RECIBIDAS DAS CALES SE PECHA INFORMACIÓN
2º.-DIVISIÓN CADETE MASCULINO
2.1-PARTIDO:BM.CHAPELA-GALICIA SOCIAL
2.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club GALICIA SOCIAL pola ausencia de DOUS (2) XOGADORES,
segundo ao artigo 24 g) do NOREBAGA.
2.2.-PARTIDO:B,XALLAS-CB.FERROLTERRA
2.2.1.-Sin incidencias
3º.-2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA
3.1.-PARTIDO:BM.CISNE-BM.MOAÑA “A”
3.1.1.-Sancionar ao colexiado do encontro Dn.Juan NOYA RICO, segundo establece o artigo 44 B) do
RRDg, pola non remisión das actas nos prazos previstos.
3.1.2..-Sin incidencias
4º.-PECHE EXPTES.ABERTOS
2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINO-Acta nº 14 (19-12-18)Punto 4.2.1.
4.1.-PARTIDO: BM.CANGAS Canwash-Salones Cabú CAMPÚS OURENSE
4.1.1.- Á vista das alegacións presentadas acórdase sancionar ao club CAMPUS OURENSE coa perda do
encontro por (10-0), perda de dous puntos na clasificación xeral e multa de 250,00 euros, segundo o
disposto no artigo 50 B) doRRDg, por incomparecencia inxustificada ao encontro
5º.-2ª DIVISIÓN INFANTIL FEMININA-Acta nº 15 (02-01-19)Punto 4.1.
5.1.-PARTIDO:E.D. POIO-BM.CANGAS Tecnosat
5.1.1.-Sancionar ao club ED.POIO coa perda do encontro por (10-0) e perda de dous puntos na
clasificación xeral segundo o disposto no artigo 50 B) doRRDg, por incomparecencia inxustificada ao
encontro. Non se impón multa económica por ter comunicado a incomparecencia con anterioridade ao
encontro ao Bm Cangas, que non mostrou disconformidade, se ben a falta de xustificación da non
comparecencia e o incumprimento dos prazos para a comunicación de suspensión impiden consideralo
como un suposto de Forza Maior.

6º.-BAIXAS
6.1.--Autorizar, segundo ao artigo 38 do NOREBAGA. o trámite da seguintes baixas :
-FCO.JAVIER PEREZ BEN 1ª Autonómica Femenina (Club B.VIVEIRO )-Xogador
- JOAQUIN PAREJA SEQUEIRO 2ª Autonómica Masculina (Club B.Ferrolterra)-Xogador
7º.- CAMBIO DE DATA DE ENCONTROS
7.1.- Autorizar o cambio de datas dos seguintes encontros:




B.M.TUI-BM.PORRIÑO División Honra Cadete Masc. – 16/01/19 ás 21:00 hs.
B.CASELAS-Coreti LALIN 1ª Autonómica Feminina 19/01/19
B.LUCUS-BRIGANTIUM 2ª División Infantil Feminina 19/01/19

Calquera incremento de gastos de arbitraxe que se orixine polos cambios de data dos encontros,
correrán a cargo do club solicitante con independencia do pago do fondo arbitral, conforme ao
previsto no artigo 130.a), párrafo 3º, do Rgto. de Partidos e Competición
8º.-SANCIÓNS ECONÓMICAS
Todos os Clubs e Árbitros que na presente Acta impuxéronselle sancións económicas, deberán efectuar
o pago das mesmas na Tesorería Territorial da Federación Galega, ABANCA c/c. nº ES14 2080 5140 95
3040024005 antes de 10 días dende á data de imposición das mesmas, ou na súa falta estaráse ao
disposto no párrafo 2º do Artigo 52 do RRDg .
9º-RECURSOS
Contra os devanditos acordos poderase interpoñer recurso ante o COMITÉ TERRITORIAL DE APELACIÓN
no PRAZO MÁXIMO DE DEZ DÍAS HÁBILES a contar dende o seguinte o da súa notificación, previo pago
das taxas correspondentes, cuxo importe TRINTA EUROS (30€) deberá remitirse por medio de cheque
xunto co escrito do recurso. Todo iso segundo establecen os artigos 110 e seguintes do RRDg e o 52 f)
do NOREBAGA.
E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a sesión.
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