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ACTA Nº 18 (23-01-19)
COMITÉ TERRITORIAL DE COMPETICIÓN
TEMPADA 17-18
En Vigo, sendo as vinte horas do día 23 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 19 e 20 de xaneiro de 2019
correspondentes as categorias 1ª Autonómica Masculina e Feminina, 2ª Autonómica Masculina ,
D.Honra Xuvenil Masculina e Feminina, 2ª División Xuvenil Masculina e Feminino, División Honra
Cadete Masculina e Feminina, 2ª División Cadete Masculina e Feminina, División Honra Infantil
Masculina e Feminina e 2ª División Infantil Masculino e Feminina..
2º.-1ª AUTONÓMICA MASCULINA
2.1.-PARTIDO:BALONMÁN DEZA-B CULLEREDO
2.1.1.-Sancionar ao Club B.DEZA, coa contía de 30€(TRINTA EUROS), pola ausencia do Adestrador,
segundo ao artigo 26a )do NOREBAGA
2.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.CULLEREDO, pola non identificacion con licenza do
Adestrador (D.Roberto Selin GARCIA MENENDEZ ), segundo establece o artigo 26a) do NOREBAGA e o
artigo 54F) do RRDg
2.2.-PARTIDO:Fandicosta BM.MOAÑA-UB.LAVADORES
2.2.1.-Se da traslado aos clubes pa que, no prazo que vence o mercores día 30 de xaneiro de 2019 ,
comuniquen a este Comité data de común acordo para a celebración do encontro , pola suspensión
debido o mal estado de terreo de xogo. En caso de non dar a data no prazo disposto, será esta Comité
de Competición quen fixará data de celebración
2.3.-PARTIDO:Cosaga CAMPUS OURENSE CB-Acanor ATL.NOVÁS
2.3.1.-Se da traslado aos clubes pa que, no prazo que vence o mercores día 30 de xaneiro de 2019 ,
comuniquen a este Comité data de común acordo para a celebración do encontro , pola suspensión
debido o mal estado de terreo de xogo. En caso de non dar a data no prazo disposto, será esta Comité
de Competición quen fixará data de celebración
3º.- 1ª AUTONÓMICA FEMININA
3.1.-PARTIDO:BALONMÁN TUI-B.PABELLÓN OURENSE
3.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.PABELLÓN OURENSE, póla ausência do Oficial de Equipo,
segundo estabelece ao artigo 28a) do NOREBAGA
3.2.-PARTIDO:Goldie XIRIA-Asmubal MEAÑO
3.2.1.-Se da traslado aos clubes pa que, no prazo que vence o mercores día 30 de xaneiro de 2019 ,
comuniquen a este Comité data de común acordo para a celebración do encontro desde o minuto
17:57 co resultado de 8-6 a favor do equipo local, pola suspensión debido o mal estado de terreo de

xogo. En caso de non dar a data no prazo disposto, será esta Comité de Competición quen fixará data
de celebración
3.3.-PARTIDO:AD.CARBALLAL-S.A.R. Ledisson
3.3.1.-Se da traslado aos clubes pa que, no prazo que vence o mercores día 30 de xaneiro de 2019 ,
comuniquen a este Comité data de común acordo para a celebración do encontro desde o minuto
14:57 co resultado de 8-4 a favor do equipo local, pola suspensión debido o mal estado de terreo de
xogo. En caso de non dar a data no prazo disposto, será esta Comité de Competición quen fixará data
de celebración
3.4.-PARTIDO:BM.PORRIÑO-BM.MOAÑA
3.4.1.-Sancionar as colexiadas do encontro Dna.Andrea ARGIBAY CERQUEIRA e Dna.Soraya ABELENDA
MARTINEZ segundo establece o artigo 44B) do R.R.D.g. coa suspensión de UNHA (1) xornada de
Competición Oficial e o 25% dos dereitos de arbitraxe, segundo ao artigo 44 c) do RRDg, por non
reflexar na acta que o club non presenta ANEXO VII.
3.5.-PARTIDO:Encaixe CAMARIÑAS C.Boya-Mecalia ATL.GUARDÉS
3.5.1.-Apercibimento de sanción ao Club Mecalia ATL.GUARDÉS , póla ausência de DUAS(2)
XOGADORAS, segundo establece ao artigo 24g) do NOREBAGA
3.5.1.-Sancionar ao ADESTRADOR do Clube ENCAIXE CAMARIÑAS, D. ALBERTO MAS ALVAREZ, con
suspensión temporal de DOUS (2) encontros de Competición Oficial pola comisión dunha infracción do
art. 34 D) do RRDG
4º.-DIVISIÓN HONOR XUVENIL MASCULINO
4.1-PARTIDO:S.A.R. Centro Medico Cesantes-Reca H.SEIS DO NADAL Coia
4.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club Reca H.SEIS DO NADAL Coia pola non identificacion con
licenza do Axundante de Adestrador (D.Francisco José LOPEZ TARAZAGA ), segundo establece o artigo
27a) do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg
4.2.-PARTIDO:BM.PORRIÑO-OAR Coruña
4.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club OAR Coruña , póla ausência de CATRO(4) XOGADORES,
segundo establece ao artigo 24g) do NOREBAGA
4.2.2.-Apercibimento de sanción ao Club OAR Coruña, pola non identificacion con licenza do Oficial de
Equipo (D.Carlos MARTIN GUISASOLA ), segundo establece o artigo 28a) do NOREBAGA e o artigo 54F)
do RRDg
4.3.-PARTIDO:Laber XIRIA-SD.TEUCRO A y F. Correduria
4.3.1.-Sancionar aos colexiados do encontro Dn.Pablo M.BARREIRO SUAREZ e Dn.Gabriel FOLGOSO
CAPELO, segundo establece o artigo 44B) do R.R.D.g. coa suspensión de UNHA (1) xornada de
Competición Oficial e o 25% dos dereitos de arbitraxe, segundo ao artigo 44 c) do RRDg, por non
reflexar na acta que o club non presenta ANEXO VII.
5º.-DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL FEMININA
5.1.-PARTIDO:B.CULLEREDO-BM.XALLAS
5.1.1.-Requerir ao Clube Balonmán CULLEREDO a fin de que faga as xestións necesarias co titular do
Pavillón, a fin de subsanar ás deficiencias do mesmo. Deberá darse conta a este Comité das xestións
efectuadas antes do día 30 de Xaneiro do 2019.
6º.-2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA
6.1.-PARTIDO: Asmubal MEAÑO – B.LALIN
6.1.2.-Apercibimento de sanción ao Club ASMUBAL MEAÑO, pola non identificacion con licenza do
Adestrador (Dna.Cyntia BELLO ESPIÑEIRA) segundo establece o artigo 26a) do NOREBAGA e o artigo
54F) do RRDg

6.1.3.-Apercibimento de sanción ao Club ASMUBAL MEAÑO, pola non identificacion con licenza do
Oficial de Equipo (Dna.Andrea LORES LOBATO), segundo establece o artigo 28a) do NOREBAGA e o
artigo54F)do.RRDg.
7º.-2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINO
7.1.-PARTIDO:BM.VIVEIRO-BM.CULLEREDO
7.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.Galipizza VIVEIRO, pola non identificacion con licenza dos
Xogadores autorizados, segundo establece o artigo 24a) do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg
7.2.-PARTIDO:E.D.POIO-Spot BM.CAÑIZA
7.2.1.-Apercibimento de sanción ao colexiado do encontro Dn.Erik FERNÁNDEZ INVERNÓN , segundo
establece o artigo 44B) do R.R.D.g., por non reflexar na acta do partido que o club non presenta o
anexo VII
8º.-DIVISIÓN HONRA CADETE FEMININA
8.1.-PARTIDO: ASMUBAL MEAÑO – GALICIA SOCIAL GALSERCO
8.1.1.-Sancionar con APERCIBIMENTO ao ADESTRADOR do Clube GALICIA SOCIAL GALSERCO, D. JUAN
BEN ALVAREZ, pola comisión dunha infracción do art. 36 do RRDG
9º.-2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO
9.1.-PARTIDO:ARTEIXO Parrillada La Ronda-BM.FERROLTERRA
9.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.FERROLTERRA, póla ausência de TRES(3) XOGADORES,
segundo estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA
9.2.-PARTIDO:T.ASMUBAL MEAÑO-A.D.GALICIA SOCIAL
9.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club AD.Galicia Social, póla ausência de UN(1) XOGADOR,
segundo estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA
10º.-2ª DIVISIÓN CADETE FEMININO
10.1.-PARTIDO:B.MOAÑA-B.CULLEREDO
10.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.CULLEREDO, póla ausência de UNHA(1) XOGADORA,
segundo estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA
11º.-DIVISIÓN HONRA INFANTIL MASCULINO
11.1.-PARTIDO:BM.PORRIÑO-OAR CORUÑA
11.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club OAR Coruña, póla ausência de UN(1) XOGADOR, segundo
estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA
12º.-2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINO
12.1.-PARTIDO:B.ARTEIXO-B.LUCUS
12.1.1.-Sancionar ao Club Bm.LUCUS con multa de 36€(TRINTA E SEIS EUROS) pola ausencia de TRES(3)
XOGADORES, segundo establece o artigos 24g) do NOREBAGA
12.2.-PARTIDO:BM.CAMARIÑAS-XIRIA Marmoleria S
12.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.CAMARIÑAS, póla ausência de DOUS(2) XOGADORES,
segundo estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA
12.3.-PARTIDO: BASE PONTEVEDRA-BM.MOAÑA B
12.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club Base PONTEVEDRA, pola non identificacion con licenza do
Adestrador (D.César DIAZ GARCÍA ), segundo establece o artigo 26a) do NOREBAGA e o artigo 54F) do
RRDg

12.4.-PARTIDO:GALICIA SOCIAL Galserco-LALIN Clinica DEZA
12.4.1.-Apercibimento de sanción ao Club GALICIA SOCIAL Galserco , póla ausência de DOUS(2)
XOGADORES, segundo estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA
12.4.2.-Apercibimento de sanción ao Club GALICIA SOCIAL Galserco, póla ausência do Adestrador ,
segundo estabelece ao artigo 26a) do NOREBAGA
13º.-2 DIVISIÓN INFANTIL FEMININA
13.1.-PARTIDO:RIBEIRO Rebusca 46-AD.CARBALLAL
13.1.1.- Apercibimento de sanción aos colexiados do encontro Dn.Diego RIVERA SENRA e Dn.Julio
BOUZAS LORENZO , segundo establece o artigo 44B) do R.R.D.g., por non reflexar na acta do partido
que o club non presenta o anexo VII
13.2.-PARTIDO:BM.LUCUS-BRIGANTIUM
13.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.LUCUS, póla ausência de TRES(3) XOGADORAS, segundo
estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA
13.3.-PARTIDO:ED.POIO-Veteris ASMUBAL MEAÑO
13.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club E.D.POIO , póla ausência de TRES(3) XOGADORES, segundo
estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA
14º.-BAIXAS
14.1.--Autorizar, segundo ao artigo 38 do NOREBAGA. o trámite da seguintes baixas :
- Adrián CABRERA OÑEREZ 2ª División Cadete Masculina (Club B.Atlántico)-xogador
15º.-PECHE INFORMACION
15.1.-PARTIDO:BRIGAMTIUM-BM.TUI Acta nº 17 punto 10.2.1.
15.1.1.-.Unha vez analizadas as alegacions do Colexiado e do Bm BRIGANTIUM péchase a información
aberta.
16º.-RETIRADA COMPETICIÓN 2ª XUVENIL MASCULINA
16.1.-Ante a segunda incomparecencia inxustificada do CAMPUS OURENSE DE 2ª XUVENIL MASCULINA,
procede a DESCUALIFICACION do equipo da competición, non podendo reingresar a competición ata
transcorrida a tempada seguinte á da infracción. Procede a imposición de sanción económica de
900,00 euros ( Novecentos euros). Todo elo dacordo co disposto no art. 48 C) do RRDG
A efectos de Clasificación dacordo co art. 146 do Regulamento de Partidos e Competicións da
RFEBM, cando un Clube sexa excluido ou se retires dunha competición por puntos, considerarase como
si non tivera intervido na mesma e polo tanto, non puntuará nin a favor nin en contra dos demais,
salvo que a retirada ou exclusión se producirá nos tres últimos partidos da competición. En
consecuencia procede axustar e actualizar a clasificación dacordo co exposto.

17º.- CAMBIO DE DATA DE ENCONTROS
17.1.- Autorizar o cambio de datas dos seguintes encontros:


B.M.TUI-BM.CHAPELA División Honra Infantil Masculino –03/03/19

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

18º.-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 .
19º-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.

O PRESIDENTE DO COMITÉ
TERRITORIAL DE COMPETICIÓN

Asdo.Ismael Gómez Solla
(asinado no orixinal)

