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                                                                         ACTA Nº 20 (06-02-19) 
                                                    COMITÉ TERRITORIAL DE COMPETICIÓN  
                                                                          TEMPADA 17-18 
 
En Vigo, sendo as vinte horas do día 06 de febreiro 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  2 e 3 de febreiro 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:UB.LAVADORES-Hierros Miguel SEIS DO NADAL Coia 
2.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club UB.LAVADORES, pola non identificación con licenza do  Oficial 
de Equpo (D.Iván PÉREZ SOUZA), segundo establece o artigos 28a) do NOREBAGA eo artigo 54F) do 
RRDg 
2.2.2.-Sancionar ao Club UB.LAVADORES, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 
con licenza do xogador (D.Ivan GARCIA CAMESELLE), segundo establece o artigos 24a)do NOREBAGA e 
o artigo 54F) do RRDg 
2.3.-PARTIDO:Acanor ATL.NOVÁS-BALONMÁN DEZA 
2.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.DEZA, póla ausência do Oficial de Equipo, segundo 
estabelece o artigo 28a) do NOREBAGA 
 

3º.- 1ª AUTONÓMICA FEMININA 

3.1.-PARTIDO:BALONMÁN TUI-Escolas B.XIRIA 
3.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.TUI, pola non identificación con licenza da xogadora 
(Dna.Ana ALFAYA BARROS) , segundo establece os artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg 
 

4º.-2ª AUTONÓMICA MASCULINO 

4.1.-PARTIDO:BM.TUI-Bar Rosa de los Vientos BUEU 
4.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club Bar Rosa de los Vientos BUEU,  póla ausência de UN(1) 
XOGADOR,  segundo estabelece ao artigo 24g) do NOREBAGA  
4.2.-PARTIDO:Granitos Ibericos CARBALLAL-BM.LINEA 21 
4.2.1.- Apercibimento de sanción ao Club BM.LINEA 21, pola non identificación con licenza do Oficial de 
Equipo (D.Carlos REY PAZ), segundo establece o artigo 28a) do NOREBAGA eo artigo 54F) do RRDg. 
 

5º.-DIVISIÓN HONOR XUVENIL MASCULINO 

5.1.-PARTIDO: BM.PORRIÑO-AD.CARBALLAL 
5.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.PORRIÑO, pola ausencia do Oficial de Equipo, segundo 
establece o artido 28a)do NOREBAGA. 



 

 

 
5.2.-PARTIDO:B,LUCEROS-Laber XIRIA 
5.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.LUCEROS, pola non identificación con licenza do xogador 
(D.Pablo RODRIGUEZ BACELAR) , segundo establece os artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do 
RRDg 
 

6º.-2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINO 

6.1.-PARTIDO:BM.PONTEDEUME-CB.VIVEIRO 
6.1.1.-Sancionar aos colexiados do encontro Dn.José Henrique FOLGOSO CAPELO 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 os clubes non presentan   ANEXO VII. 
 

7º.-2ª DIVISIÓN XUVENIL FEMININA 

7.1.-PARTIDO:BUEU ATL.-B.XALLAS 
7.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club BALONMÁN BUEU, póla ausência do Delegado de Campo,  
segundo estabelece o artigo 30a) do NOREBAGA 
7.2.-PATIDO:BM.GALICIA SOCIAL Tapería Barbantes-BM.LUCUS 
7.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.GALICIA SOCIAL, póla ausência do Delegado de Campo,  
segundo estabelece o artigo 30a) do NOREBAGA 

 

8º.-DIVISIÓN HONRA CADETE MASCULINO 

8.1.-PARTIDO:B.CULLEREDO-SD.TEUCRO Hotel Rias Baixas 
8.1.1.-Sancionar aos colexiados do encontro Dn.Julio VILLANUEVA PÉREZ e Dn.Pablo TORREIRO 
BARROS 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 os clubes non presentan   ANEXO VII. 

 

9º.-2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINO 

9.1.-PARTIDO:UB.LAVADORES-BM.CISNE 
9.1.1.- Apercibimento de sanción ao Club BM.CISNE, pola non identificación con licenza dO xogador 
(Dn.Jorge PAZOS MUÑOZ) , segundo establece os artigos 24a)do NOREBAGA e o artigo 54F) do RRDg  
9.1.2.- Apercibimento de sanción ao Club BM.CISNE, póla ausência do Delegado de Campo,  segundo 
estabelece o artigo 30a) do NOREBAGA 
 

10º.-DIVISIÓN HONRA INFANTIL MASCULINO 

10.1.-PARTIDO:BM.PORRIÑO-AD.CARBALLAL A 
10.1.1.-Apercibimento de sanción ao colexiado do encontro Dn.Diego VÁZQUEZ VÁZQUEZ ,  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.-2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINO 

11.1.-PARTIDO:BM.CAMARIÑAS-B.RIBADOSAR .ES 
11.1.1.-Sancionar ao colexiado do encontro 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 os clubes non presentan   
ANEXO VII 
11.2.-PARTIDO:Colegio LICEO LA PAZ-BM-NARÓN Grupo Capela 



 

 

11.2.1.-Sancionar ao colexiado do encontro Dn.Angel MATEOS ALONSO, 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 os clubes non presentan   
ANEXO VII 
11.3.-PARTIDO:BM.Galipizzza VIVEIRO-BM.ATLÁNTICO 
11.3.1.-A acta do encontro reflicte a aliñación indebida por inclusión na mesma dunha xogadora na 
relación de xogadores do BM ATLANTICO co dorsal número 15. En consecuencia, procede dacordo co 
art. 53 H do RRDG, sancionar con imposición de MULTA de 30 euros ao BM ATLANTICO e 
APERCIBIMENTO, facéndolle saber que no caso de reincidencia aplicarase o art. 50 do RRDG pola 
comisión dunha infracción GRAVE. 
11.3.2.- Requerir aos Colexiados do encontro a fin de que formulen escrito dirixido a este Comité antes 
do día 20 de Febreiro de 2019, explicando os motivos de non facer constar a incidencia recollidad no 
punto 11.3..1 deste Acta. Unha vez recibido o escrito se acordará o procedente. 
11.4.-PARTIDO:Acanor ATL. NOVÁS-B.Pabellón OURENSE 
11.4.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.PABELLÓN OURENSE , póla ausência de UN(1) XOGADOR,  
segundo establece ao artigo 24g) do NOREBAGA 
11.5.-PARTIDO:BASE PONTEVEDRA-RODEIRO Cogal 
11.5.1.-Sancionar ao Club Base PONTEVEDRA, con multa de VINTECATRO(24€) , pola ausencia de 
DOUS(2) XOGADORES, segundo establece o artigo 24g) do NOREBAGA 
11.6.-PARTIDO:BM.MOAÑA “B”-S.A.R. Centro Médico Cesantes “B” 
11.6.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.MOAÑA “B”, póla ausência de UN(1) XOGADOR,  
segundo establece ao artigo 24g) do NOREBAGA 
11.7.-PARTIDO:BM.CANGAS-BM.MOAÑA “A” 
11.7.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.MOAÑA “A”, póla ausência de UN(1) XOGADOR,  
segundo establece ao artigo 24g) do NOREBAGA 
 

12º.-2 DIVISIÓN INFANTIL FEMININA 

12.1.-PARTIDO:BM.CHAPELA-BM.PORRIÑO “B” 
12.1.1.-Apercibimento de sanción aos colexiados do encontro Dna.Catarina ADAO OTERO e Dn.Alberto 
TERLEIRO MIGUEZ,  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 
 

13º.- CAMBIO DE DATA DE ENCONTROS 

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

 B.CULLEREDO-BM.CAÑIZA Os do Couto Durán Barcia 2ªDivisión Xuvenil Feminina –
04/03/19  ás 13:00 hs.  

 Asesoria Serfos BM.CAÑIZA-Mecalia Atl.GUARDÉS B 
 

a)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 
 
b)REQUERIR ao club  o pago de trinta B.CAÑIZA o pago de trinta euros (30 €) en concepto de tasas 
pola solicitude do cambio de data e horario do encontro arriba mencionado, sen mediar causa de 
forza maior, de conformidade co disposto no artígo 130 del Rgto. de Partidos y Competiciones, 
importe, que ven especificado no artígo 21.a) e b) do NOREBAGA/2015-16, deberán remitir o 
xustificante do pago antes do día 6 de febreiro.  
 



 

 

14º.-APRAZAMENTO DE ENCONTROS POR CONVOCATORIA SELECCIÓN 

NACIONAL 

14.1.-Autorizar o aprazamento do encontro a disputar polo Clubs: O.A.R. Coruña-AD.CARBALLAL 

(División Honra Xuvenil Masculino 03-03-19) – Concentracion Equipo Xuvenil Masculino que se celebra 
en Granada do 24 de febrero ao 03 de marzo de 2019. 
14.2.-Sinalar nova data do enconttro que deberá ser fixada de mutua acordo entre os dous Clubes. 
Debendo comunicar a mesma antes do 13/02/19. De non chegar a un acordo, a data será fixada polo 
Cte.Territorial de Competición que terá que ser anterior a finalización de Liga Regular. 
 

15.-PECHE INFORMACIÓN ABERTA 

15.1.-2ª XUVENIL FEMININA Partido:Mecalia Atl.GUARDÉS-GALICIA SOCIAL (Acta nº 19 punto 6.4.2.) 
15.1.1.-Non procede imposición de sanción. 
15.2.-2ª DIVISIÓN INFANTIL FEMININA Partido:BM.RIBADOSAR-CP.-LUCENSE( Acta nº 19 punto 
11.1.1.) 
15.2.1.-Á vista das alegacións formuladas polo Clube, CLUBE POLIDEPORTIVO LUCENSE, sen que 
xustifique documentalmente as súas alegacións, acórdase de confomidade co art. 50 B) do RRDG  
Sancionar ao Club C.P. LUCENSE pola non presentación ao encontro co perda do encontro por (10-0), 
dous puntos menos e multa de 150€(CENTO CINCUENTA EUROS), 
 
15.3.-ALEVIN Partido :LICEO BLANCO-B.PONTEDEUME (Acta n1 19 punto 11.1.) 
15.3.1.-Dar por perdido o encontró ao club B.Pontedeume polo resultado de 8-0 e descontaránselle 8 
puntos da súa puntuación xeral. 
 
15.4.-ALEVIN Partido: Tech Zone LALIN-BM.MOAÑA 
Dar por perdido o encontró ao Club BM.Moaña polo resultado de 8-0 e descontaránselle 3 puntos da 
súa puntuación xeral. 
 

16º.-SANCIÓNS ECONÓMICAS 

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 .  
 

17º-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)               


