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                                                                         ACTA Nº 13 (05/12/18) 
                                                    COMITÉ TERRITORIAL DE COMPETICIÓN  
                                                                          TEMPADA 17-18 
 
En Vigo, sendo as vinte horas do día 5 de decembro do 2018, 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  1-2-6-7 e 8 de decembro de 2018 
correspondentes as categorias 1ª Autonómica Masculina e Feminina, 2ª Autonómica Masculina e 
D.Honra Xuvenil Masculina e Feminna , 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:AD.CARBALLAL-CAMPÚS OURENSE 
2.1.1.- Apercibimento de sanción ao Club AD.CARBALLAL, pola non identificacion con licenza do Oficial 
de Equipo  (D.Ignacio VILABOA CRESPO ), segundo establece o artigo 28a) do NOREBAGA e o artigo 
54F) do RRDg 
2.1.2.-Apercibimento de sanción ao Club AD.CARBALLAL, pola non identificacion con licenza do 
Delegado de Campo  (D.Carlos FERNÁNDEZ CRESPO ), segundo establece o artigo 30a) do NOREBAGA e 
o artigo 54F) do RRDg 
2.1.3.-Sancionar ao Club CAMPÚS OURENSE con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola no presentación da 
licenza do Adestrador (D.Miguel DONSIÓN PAZ), segundo establecen os artigos 26a) do NOREBAGA eo 
artigo 54F) do RRDg. 
2.1.4.-Apercibimento de sanción ao Club CAMPÚS OURENSE , pola non identificacion con licenza do 
Oficial de Equipo  (D.Steven LOZANO MORENO ), segundo establece o artigo 28a) do NOREBAGA e o 
artigo 54F) do RRDg 
2.2.-PARTIDO:BM.PORRIÑO-BALONMÁND DEZA 
2.2.1.-Apercibimento de sanción aos colexiados do encontro Dn.Pedro EIRAS ABALDE  e D.Julio 
VILLANUEVA PEREZ,  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 
2.3.-PARTIDO:Hierros Miguel SEIS DO NADAL Coia-Acanor ATL.NOVÁS 
2.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club Acanor ATL. NOVÁS,  pola non identificación con licenza do 
Adestrador (D.Victor ARMAN DORADO), segundo establece o artigos 26a)do NOREBAGA e o artigo 54F) 
do RRDg 
2.4.-PARTIDO:B.Galipizza VIVEIRO-BM.MOAÑA Fandicosta 
2.4.1.-Apercibimento ao Club Bm.MOAÑA, segundo establece o artigo 50.a) do NOREBAGA, según 
anexo da acta do encontro. 
2.5.-PARTIDO:UB.LAVADORES-BM.CULLEREDO  
2.5.1.-Apercibimento de sanción ao Club UB.LAVADORES, pola non identificación con licenza do 
xogador dor (D.Iván GARCIA CAMESELLE) , segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 
54F) do RRDg 



 

 

2.5.2.- Apercibimento de sanción ao Club UB.LAVADORES , pola non identificacion con licenza do 
Delegado de Equipo  (D.Iván PÉREZ SOUSA ), segundo establece o artigo 30a) do NOREBAGA e o artigo 
54F) do RRDg 
2.5.3.-Sancionar ao Club UB.LAVADORES, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 
con licenza do  Oficial de Equpo (D.Juan A.SUAREZ PIÑEIRO), segundo establece o artigos 28a) do 
NOREBAGA eo artigo 54F) do RRDg 

 

3º.-1ª AUTONÓMICA FEMININA 

3.1.-PARTIDO:B.CAÑIZA-B.TUI 
3.1.1.-Sancionar ao Club B.CAÑIZA, pola non identificacion con licenza do Delegado de Campo  
(D.Javier RODRIGUEZ GARCÍA ), segundo establece o artigo 30a) do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
3.1.2.-Apercibimento de sanción ao Club B.CAÑIZA, pola non identificacion con licenza do Oficial de 
Equipo  (Dna.Catarina ESTEVEZ LOPEZ ), segundo establece o artigo 28a) do NOREBAGA e o artigo 54F) 
do RRDg 
3.2.-PARTIDO:B.CASELAS-B.CAMARIÑAS 
3.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.CAMARIÑAS póla ausência de DUAS(2) XOGADORAS,  
segundo establece ao artigo 24g) do NOREBAGA 
3.2.-PARTIDO:AD.CARBALLAL-BM.PORRIÑO 
3.2.1.-Sancionar aos colexiados do encontro Dn.Christian GARCIA FERNÁNDEZ e Dn.Carlos Manuel 
ALONSO GONZÁLEZ 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. 
3.3.-PARTIDO:Asmubal MEAÑO-BM.MOAÑA 
3.3.1.-Sancionar ao Club Asmubal MEAÑO, pola non identificacion con licenza da xogadora  
(Dna.Ariana VÁZQUEZ FEIJOO), segundo establece o artigo 24a) do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
3.3.2.-Apercibimento ao Club Bm.MOAÑA , pola non identificación dos numeros na parte dianteira das 
camisetas ,segundo ao artigo 50a) do NOREBAGA 

 

4º.-2ª AUTONÓMICA MASCULINA 

4.1.-PARTIDO:B..FERROLTERRA-B.TUI 
4.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.TUI póla ausência de UN(1) XOGADOR,  segundo establece 
ao artigo 24g) do NOREBAGA 
4.2.-PARTIDO: B.PONTEDEUME-BM.LINEA 21 
4.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.LINEA 21, pola non identificación con licenza do xogador 
dor (D.Isak Mar EIRIKSSON SCHIMMELMAN) , segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 
54F) do RRDg 
4.2.2.-Apercibimento de sanción ao Club PONTEDEUME, pola non identificación con licenza do Auxiliar 
de Equipo(D.Sergio FERNÁNDEZ  MALVAREZ), segundo establece o artigos 31a)do NOREBAGA e o 
artigo 54F) do RRDg 
4.2.3.-Apercibimento de sanción ao Club PONTEDEUME, pola non identificación con licenza do Oficial 
de Equipo (D.Agustin LOPEZ ALVAREZ), segundo establece o artigos 28a)do NOREBAGA e o artigo 54F) 
do RRDg 
4.2.4.-Sancionar ao Club BM.LINEA 21, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación con 
licenza do  Adestrador (D.Juan LOIS PASTORIZA), segundo establece o artigos 26a) do NOREBAGA eo 
artigo 54F) do RRDg 
4.3.-PARTIDO:CB. NARÓN-CB.LUCUS 
4.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.CB.LUCUS , póla ausência de UN(1)XOGADOR,  segundo 
estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA 
4.3.2.-Apercibimento de sanción ao Club CB.LUCUS, pola non presentación do Oficial de Equipo 
segundo establece o artigos 28a)do NOREBAGA . 



 

 

4.4.-PARTIDO:BM.LINEA 21-BM.CHAPELA 
4.4.1.-Sancionar ao Club BM.LINEA 21, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación con 
licenza do  Adestrador (D.Juan LOIS PASTORIZA), segundo establece o artigos 26a) do NOREBAGA eo 
artigo 54F) do RRDg 
4.4.2.-Sancionar ao Club BM.LINEA 21, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación con 
licenza do  Delegado  (D.Carlos REY PAZ), segundo establece o artigos 30a) do NOREBAGA eo artigo 
54F) do RRDg 
4.4.3.-Apercibimento de sanción ao Club BM.LINEA 21 pola non identificación con licenza do Oficial de 
Equipo (D.Alberto MOURIÑO VARELA), segundo establece o artigos 28a)do NOREBAGA e o artigo 54F) 
do RRDg 
 

5º.-DIVISIÓN HONRA XUVENIL MASCULINA 

5.1.-PARTIDO:Laber XIRIA-OAR Coruña 
5.1.1.-Sancionar aos colexiados do encontro Dn.Gabriel FOLGOSO CAPELO e Dn.Pablo M.BARREIRO 
SUAREZ 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. 
 

6º.-DIVISIÓN XUVENIL FEMININA 

6.1.:PARTIDO:B.CAÑIZA-S.A.R. 
6.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.CAÑIZAI póla ausência de UNHA(1) XOGADORA,  segundo 
establece ao artigo 24g) do NOREBAGA 
 

7º.-2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINO 

7.1.-PARTIDO:BM.LUCUS-BM.CULLEREDO 
7.1.1.- Apercibimento de sanción ao Club BM.LUCUS, pola non identificación con licenza dos xogadores  
(D.Adrián VÁZQUEZ LAMAS e D.Miguel MÉNDEZ MARTINEZ) , segundo establece o artigos 24a)do 
NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
7.1.2.-Sancionar ao Club BM.LUCUS con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola no presentación da licenza 
do Adestrador (D.Alberto GARCÍA VIZCAINO), segundo establecen os artigos 26a) do NOREBAGA eo 
artigo 54F) do RRDg. 
7.1.3.- Sancionar ao Club BM.LUCUS con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola no presentación da licenza 
do Oficial de Equipo (D.Emilio NUÑEZ LIZ), segundo establecen os artigos 28a) do NOREBAGA eo artigo 
54F) do RRDg 
7.1.4.-Apercibimento de sanción ao Club BM,LUCUS , pola non identificacion con licenza do Auxiliar de 
Equipo  (D.Nestor LOPEZ CAMBA ), segundo establece o artigo 28a) do NOREBAGA e o artigo 54F) do 
RRDg 
7.1.5.-Sancionar ao Club BM.CULLEREDO con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola no presentación da 
Adestrador (D.Roberto LOXO PÉREZ), segundo establecen os artigos 26a) do NOREBAGA eo artigo 54F) 
do RRDg 
7.2.-PARTIDO:CAMPÚS OURENSE-BM.CARNES DO RIBEIRO 
7.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club CAMPÚS OURENSE , pola non identificación con licenza dos 
xogadores dor (D.Diego PEREZ PRIETO e D.Daniel ORTEGA CARDONA) , segundo establece o artigos 
24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
7.2.2.-Apercibimento de sanción ao Club CARNES DO RIBEIRO, pola non presentación do ANEXO VII do 
xogador  (D.Jacobo SOTO FERNANDE) , segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA . 
7.3.-PARTIDO:BM.LAVADORES-RASOEIRO BM. 
7.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.LAVADORES , pola non identificación con licenza do 
xogador (D.Hugo GARCÍA DOBARRO) , segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) 
do RRDg 



 

 

7.3.2.-Apercibimento de sanción aos colexiados do encontro Dna.Silvia VÁZQUEZ ROMÁN e Dna.Nerea 
CAMESELLE GONZÁLEZ , 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 
7.4.-PARTIDO: BM.CHAPELA Rodosa-SPOT BM.CAÑIZA 
7.4.1.-Apercibimento de sanción ao Club Spot BM.CAÑIZA, pola non identificación con o ANEXO VII dos 
xogadores autorizados, segundo establece o artigos 24a) do NOREBAGA eo artigo 54F) do RRDg  
 

8º.-2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA 

8.1.-PARTIDO:UB.LAVADORES-SEIS DO NADAL Coia 
8.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.LAVADORES , pola non identificación con licenza da 
xogadora (Dna.Ana COSTAS NUÑEZ) , segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do 
RRDg 
8.2.2.-Sancionar ao Club UB.LAVADORES, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non da licenza do 
Adestrador (D.Anxo OTERO SIEIRO), segundo establece o artigos 26a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do 
RRDg 
8.3.-PARTIDO:BM.XALLAS-BM.TUI 
8.3.1.-Apercibimento de sanción ao Adestrador do Clube BALONMAN TUI, D. MIGUEL A. MARTINEZ 
CATIÑEIRA, pola comisión dunha infracción do art. 34 A) do RRDG. Tívose en consideración a atenuante 
do art. 8,2 do RRDG 
 

9º.-DIVISION DE HONRA CADETE MASCULINO 

9.1.-PARTIDO: B.CULLEREDO-Cisne Colegio Los Sauces 
9.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.CULLEREDO, pola non presentación do ANEXO VII dos 
xogadores  de categoria inferior , segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA . 
9.1.2.-Apercibimento de sanción ao Club B.CULLEREDO , pola non identificacion con licenza do 
Adestrador (D.Iván PAN MATA ), segundo establece o artigo 26a) do NOREBAGA e o artigo 54F) do 
RRDg 
 

10º.-DIVISIÓN HONRA CADETE FEMININA 

10.1.-PARTIDO:S.A.R. Ledisson-Graficas Lasa CARBALLAL 
10.1.1.-Apercibimento de sanción a colexiad do encontro Dna.Soray ABELENDA MARTINEZ  ,  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 
 

11º.-2ªDIVISIÓN CADETE MASCULINO 

11.1-PARTIDO:BM.LUCUS-BM.CULLEREDO 
11.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.LUCUS, pola non identificación con licenza dos 
xogadores  (D.Miguelo A. PRADO NEIRA e D.Sergio FERNÁNDEZ FOUCE) , segundo establece o artigos 
24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
11.2.-PARTIDO:BM.CISNE-S.A.R.Centro Médico Cesantes 
11.2.1.-Sancionar ao colexiado do encontro Dn.Alejandro GÓMEZ PAZ ) 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. 
11.3.-PARTIDO:AD.CARBALLAL B-CD. RIBEIRO 
11.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club CD.RIBEIRO, pola non identificación con licenza do xogador  
(D.Alejandro DOMINGUEZ YAÑEZ) , segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do 
RRDg. 
 

12º.-2ª DIVISIÓN CADETE FEMININO 



 

 

12.1.-PARTIDO:B.ARTEIXO-B.CULLEREDO 
12.1.1.-Sancionar ao Club B.ARTEIXO con multa de 12€(DOCE EUROS) pola ausencia de UNHA (1) 
XOGADORA,   segundo establece o artigos 24g) do NOREBAGA 
  

13º.-DIVISIÓN HONRA INFANTIL MASCULINO 

13.1.-PARTIDO:B.CULLEREDO-CISNE Mundo de Sepo  
13.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club  CISNE Mundo de Sepo pola non identificación con o ANEXO 
VII dos xogadores (Dn.Mauro LAGO NOGUEIRA e Dn.Breixo FENTANES GAGO), segundo establece o 
artigos 24a) do NOREBAGA eo artigo 54F) do RRDg  
13.2.-PARTIDO:Garaysa XIRIA-OAR Coruña 
13.2.1.-Sancionar aos colexiados do encontro Dn.Gabriel FOLGOSO CAPELO e Dn.Pablo M.BARREIRO 
SUAREZ 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. 
13.3.-PARTIDO:BASE PONTEVEDRA-SEIS DO NADAL Coia 
13.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club Base PONTEVEDRA pola non identificación con licenza do 
xogador(D.Kevin M.TAJES FILGUEIRA) segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) 
do RRDg 
13.3.2.-Sancionar ao Club BASE PONTEVEDRA con multa de 36€(TRINTA E SEIS EUROS) pola ausencia de 
TRES (3) XOGADORES,   segundo establece o artigos 24g) do NOREBAGA 
13.3.3.-Apercibimento de sanción ao Club SEIS DO NADAL Coia pola non identificación con licenza do 
xogador(D.Anxo PÉREZ ESTEVEZ) segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do 
RRDg 
13.3.-PARTIDO:BM.CANGAS-LALIN UPI Informatica 
13.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.CANGAS pola non identificación con licenzas dos 
xogadores, segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
13.4.-PARTIDO:AD.CARBALLAL B-Nova Xestión PABELLÓN 
13.4.1.-Apercibimento de sanción aos colexiados do encontro Dn.Adam ALVAREZ MOROY e Dn.Iván 
MARTINEZ GARCÍA,  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 
 

14º.-2ª DIVISIÓN INFANTIL FEMININA 

14.1.-PARTIDO:AD.CARBALLAL-Nova Xestión PABELLÓN 
14.1.1.-Apercibimento de sanción aos colexiados do encontro Dn.Adam ALVAREZ MOROY e Dn.Iván 
MARTINEZ GARCÍA,  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 
14.1.2.-Apercibimento de sanción ao Club B.AD.CARBALLAL póla ausência de UNHA(1) XOGADORA,  
segundo establece ao artigo 24g) do NOREBAGA 
14.2.-PARTIDO:Mecalia Atl.GUARDÉS-ED.POIO 
14.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club E.D.POIO pola non identificación con licenza das 
xogadoras(Dna.Antia PASTORIZA TORRES, Dna.Alejandra COCHON BUGALLO e Dna.Carlota CASTRO 
TAPIA) segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
14.2.2.-Apercibimento de sanción ao Club E.D.POIO pola non identificación con licenzas das xogadoras 
, segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
 
14.3.-PARTIDO:BM.RIBADOSAR IF-C.P.LUCENSE 
14.3.1.-Examinada a documentación aportada polo Clube C.P. LUCENSE considérase suficiente para 
entender que concorreu causa de Forza Maior, polo que se empraza aos dous clubes para que 
comuniquen antes do día 19 de Decembro de 2018 unha data para a celebración do encontro  
 



 

 

 

15º.-BAIXAS 

15.1.--Autorizar, segundo ao artigo 38 do NOREBAGA. o trámite da seguintes baixas : 
 
                     -NAHUM PEREZ VIZACAYA 1ª Autonómica Masculina (Club B.Porriño)Xogador 
 

16º.- CAMBIO DE DATA DE ENCONTROS 

 16.1.- Autorizar o cambio de datas dos seguintes encontros:  
 

 A.D.XIRIA-S.A.R.  1ª Autonómica Feminina  

 Linea 21-B.Lucus 2ª División Infantil Masculino 
 

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 
 
                                 

17.-PECHE INFORMACION B.TUI-Laber XIRIA (24/11/18)  

17.1.-Dese trasalado das alegacións efectuadas polo Clube BALONMAN TUI ao Clube Laber XIRIA. 
REQUIRESE ao Clube BALONMAN TUI  a fin de realice as xestións necesarias para evitar que se poida 
repetir o desaxuste acontecido. 
 

18º.-ACTAS RECIBIDAS DAS CALES SE PECHA INFORMACIÓN  

2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINO 
18.1.-PARTIDO: ABEGONFO F 4º-BM.ATLÁNTICO (25/11/18) 
         18.1.1.-Apercibimento de sanción ao COLEXIADOS do encontro, Dn.Nicolas MOAR GRAÑA, e 
sancionar a Dn.Wallace MOREIRA DE SALLES coa suspensión de UNHA(1) xornada de Competición 
Oficial  e o 25% dos dereitos de arbitraxe, segundo establece o artigo 44 B) do RRDg, pola non remisión 
das actas nos prazos previstos . 
          18.1.2.-Sin incidencias  
2ª DIVISIÓN INFANTIL FEMININA 
18.2.-PARTIDO:BM.PORRIÑO-BM.CHAPELA (24/11/18) 
           18.2.1.-Sancionar ao COLEXIADO do encontró, Dn.Carlos Manuel ALONSO GONZÁLEZ, coa 
suspensión de UNHA(1) xornada de Competición Oficial e o 25% dos dereitos de arbitraxe, , segundo 
establece o artigo 44 B) do RRDg, pola non remisión das actas nos prazos previstos . 
           18.2.2.-Sin incidências 
18.3.-PARTIDO:Nova Xestión PABELLÓN-Mecalia ATL.GUARDÉS (25/11/18) 
            18.3.1.-Apercibimento de sanción ao COLEXIADO do encontro, Dn.Julio BOUZAS LORENZO, 
segundo establece o artigo 44 B) do RRDg, pola non remisión das actas nos prazos previstos 
           18.3.2.- Apercibimento de sanción ao Club Mecalia ATLÉTICO GUARDÉS, póla ausência de 
DUAS(2) XOGADORAS,  segundo establece ao artigo 24g) do NOREBAGA 
18.4.-PARTIDO:BM.CULLEREDO-BM.GALICIA SOCIAL Taperia 
           18.4.1.-Sancionar ao COLEXIADO do encontró, Dn.Wallace MOREIRA DE SALLES, coa suspensión 
de UNHA(1) xornada de Competición Oficial e o 25% dos dereitos de arbitraxe, , segundo establece o 
artigo 44 B) do RRDg, pola non remisión das actas nos prazos previstos . 
           18.4.2.-Apercibimento de sanción ao Club BM.CULLEREDO ,pola non identificación con licenza do 
Oficial de Equipo (D.Miguel A. BARBEIRA VILAR), segundo establece o artigos 28a)do NOREBAGA e o 
artigo 54F) do RRDg 



 

 

           18.4.3.-Apercibimento de sanción ao Club BM.CULLEREDO,  pola non identificación con licenza 
do Adestrador (Dna.Lucia VILARIÑO RICO), segundo establece o artigos 26a)do NOREBAGA e o artigo 
54F) do RRDg 
           18.4.4.Apercibimento de sanción ao Club BM.CULLEREDO,  pola non identificación con licenza do 
Delegado de Campo (Dna.Mª José GOMEZ POL), segundo establece o artigos 30a)do NOREBAGA e o 
artigo 54F) do RRDg 

 

19º.-BAIXAS 

19.1.--Autorizar, segundo ao artigo 38 do NOREBAGA. o trámite da seguintes baixas : 
 
            -NAHUM PEREZ VIZCAINO 1ª Autonómica Masculino-xogador- (Club B.Porriño) 

 

20º.-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 .  
 

21º-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       O SECRETARIO DO COMITÉ  
                   TERRITORIAL DE COMPETICIÓN                TERRITORIAL DE COMPETICIÓN 
                      
 
                     Asdo.Ismael Gómez Solla              Asdo. Jaime López Rivera 

(asinado no orixinal)           (asinado no orixinal) 


