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1. PLANIFICACIÓN COMITÉ DE ÁRBITROS TEMPORADA 2018/19: 
 

1.1. Distribución do traballo interno do Comité: 

PRESIDENTE DO COMITÉ:  Fernando Eiras Abalde.  

ADMINISTRACIÓN/XESTIÓN:  Alberto Fernández Costa. 

GRUPO DE DESIGNACIÓNS: 
Árbitros: Lucas Crespo López, Pedro Eiras Abalde, Abel Juncal López  (encargado de recoller 
disponibilidades). 
Anotadores: Sergio Rodríguez Estévez. 

GRUPO DE OBSERVADORES: Víctor M. Rivera Diz  

GRUPO BALONMÁN PRAIA E LOXÍSTICA:  Alberto Rodríguez Rodríguez. 

GRUPO TITORES:  Angel Mateos Alonso, Víctor M. Rivera Diz, Pedro Eiras Abalde, Alberto 
Rodríguez Rodríguez,  Lucas Crespo López, Abel Juncal López, Alberto Fernández Costa, Marcos 
Pérez Outeda, Pablo Álvarez González, José Pérez Rodríguez, Silvia Vázquez Román, Elena Rivas 
Garrido, Sergio Rodriguez Estevez, Andrés Rosendo López, Andrea Cabaleiro Veloso. 

GRUPO MINIESCOLA/ FORMACIÓN INICIAL:  Elena Rivas Garrido,  Andrés Rosendo López. 

GRUPO ANOTADORES/CRONOMETRADORES:  Andrea Cabaleiro Veloso. 

RESPONSABLE ÁREA A Coruña:  Ángel Mateos Alonso e Pablo Álvarez Vázquez. 

RESPONSABLE ÁREA Ourense:  José Pérez Rodríguez. 

RESPONSABLE ÁREA Lugo: Alberto Rodríguez Rodríguez. 

 

1.2. Funcións dos membros do Comité de Árbitros: 

Presidente do comité:  

Responsable das actividades arbitrais  organizadas pola FGBM.  

Coordinación do Comité Galego de Árbitros. 

Mediación nos problemas entre os diferentes grupos do Comité. 

Mediación no conflicto entre árbitros e A-C pertencentes o noso colectivo 
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Intermediación entre Comité e Presidencia Federación Galega, Comité Técnico  de 
árbitros da RFEBM e outros estamentos federativos. 

Autorización de actividades formativas que realice O Comité de árbitros ou 
relacionadas có arbitraxe a nivel galego. 

Convocar ás reunións do Comité 

 

Administración e xestión: 

 Xestión administrativa do Comité de Árbitros, segundo requira a Secretaria Xeral ou 
Presidente de Comité. 

 Xestión do email do Comité de Árbitros. 

 Xestión das bases de datos arbitrais. 

  

Designadores:  

 Realización das designacións arbitrais 

 Realización das designacións de anotadores cronometradores 

 

Titores de grupo: 

 Motivación e contacto directo có árbitro titorizado. 

 Comunicarse (email, teléfono…) mínimo unha vez cada dous meses cós árbitros 
titorizados, para mostrarlle o interese pola súa labor arbitral. 

 Se o árbitro é aspirante, deberá recoller a disponibiliade e trasmitirlla ao desigandor 
encargado desa tarefa.  

 Se é posible propostas de desiganción ao grupo correspondente, en función da 
característica individuais de cada árbitro titorizado. 

Facerlle o seguimento, recoller informes, e valorar a evolución do árbitro titorizado. 

 Informar ao resto do comité da evolución do árbitro titorizado. 

 Convocar reunións de pequeno grupo cós árbitros titorizados. 

 Se fose preciso convocar reunións individuais có árbitro titorizado. 
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 Comunicarlle ao árbitro titorizado calquera nova, “toque de atención” ou comunicado 
dende o Comité, salvo que se indique o contrario. 

Remitir aos coordinadores toda a información respecto a cómo vai o seu grupo e se 
existe algún problema específico con algún árbitro 

Realizar un pequeno informe cada 2-3 meses ou antes da reunión do Comité de cómo 
van os árbitros que pertencen ao seu grupo.  

 

Coordinación observadores: 

 Crear unha estructura dentro do balonmán galego que permita un seguimento dos 
árbitros en activo. 

 Contacto coas persoas que demostren obxectividade e coñecementos do balonmán 
para poder avaliar a actuación arbitral invivo. 

 Buscar colaboración de ex-árbitros na formación da nova xeración. 

 Unir as novas xeracións arbitrais con observadores ex-árbitros, e que mediante as súas 
observacións podan trasmitirlles experiencia. 

Designar aos observadores durante as fins de semana para que avalien as actuacións 
arbitrais dentro da nosa comunidade. 

Unificar un criterio de avaliación arbitral en Galicia. 

Tentar que a final de tempada cada árbitro tivese como mínimo un  informe por 
escrito. 

 

Balonmán praia e loxística: 

 Xestión do árbitraxe no balonmán praia. Designacións BP. Coordinación de cursos BP. 
Loxistica BP.  

 Xestión de compras do comité arbitral (equipacións…). Xestión de loxística no 
colectivo. 

 Vida Asociativa. Xestión de actividades de ocio para o colectivo. 

 

Coordinadores mini-escola: 
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 Coordinar a formación específica dos árbitros aspirantes. 

 Coordinación de actividades específicas para árbitros aspirantes. 

 Coordinación de cursos de árbitros aspirantes.  

 Crear os obxetivos formativos para árbitros aspirantes a través de actividades e 
formación específica que desarrollarán con cada titor 

 Asignación de titores aos cursos de aspirantes de árbitros. 

 Supervisión dos titores na etapa formativa do árbitro aspirante. 

O coordinador ten contacto có titor. O titor ten contacto có árbitro titorizado. No caso 
de haber “conflito" acudirase ao coordinador.  

 

Coordinadora anotadores/cronometradores: 

 Coordinar formación específica A-C. 

 Coordinación de actividades específicas para A-C. 

 Coordinación de parte específica de A-C nos cursos de árbitros aspirantes.  

 Crear os obxetivos formativos para A-C. 

 Apoio nas designacións se así o require o designador de A-C. 

 

Responsable Área: 

 Realización de reunión/contacto cós árbitros da zona para coñecer a realidade da 
rexión. 

 Realización de reunión/contacto cós clubes da zona para coñecer a realidade da 
rexión. 

 Realizar as designacións de partidos de categoría provincial se así o demanda o 
designador autonómico. 

 Ter un listado detallado dos árbitros da zona. 

 Apoio a organización dos cursos, segundo requira o coordinador de mini-escola. 

 Facilitar o material (actas, anexos…) aos árbitros da rexión que así o demanden. 
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 Comunicar ao resto do comité os problemas que xurdan na súa rexión. 

 Ter contacto regular có delegado provincial, se fora o caso. 

  

1.3. Planificación de reunións: 

Este ano queremos iniciar de maneira progresiva a descentralización das reunións de árbitros 
por toda a xeografía galega. Ademáis quixemos fixar as datas das reunións para todo o ano. 
Esto non exclúe que durante o ano fagamos novas charlas de convidados ou a necesidade de 
reforzo en temas que vexamos que estamos mais floxos. 

 SETEMBRO: STAGE de pretemporada + Curso de Territoriais. 

 OUTUBRO: Iniciamos cursos de árbitros de aspirantes. 

 NOVEMBRO: Reunións en A Coruña, Carballo, Ourense, Lugo, Vigo (ANDRÉS) 

 DECEMBRO: STAGE mitade de temporada O Salnés. 

 XANEIRO: cursos de árbitros aspirantes. 

 FEBREIRO: Reunións en A Coruña, Carballo, Ourense, Lugo, Vigo (SERGIO) 

 MARZO: STAGE fin de temporada. 

 ABRIL: Reunión en Vigo- Balonmán Praia.  

 MAIO: Reunións en A Coruña, Carballo, Ourense, Lugo, Vigo (ALBERTO) 

Encargados de dar as charlas en grupos pequenos (idea aproximada) Previamente o contido 
da charla foi creada polas persoas que se reflexaron enriba: A Coruña (Mateos), Carballo 
(Pablo/outro),  Ourense (Lucas), Lugo (Alberto/Elena), Vigo (Pedro/Marcos/Abel). Isto non 
exclúe que se poida cambiar a xente ou que varias persoas vaian a un mesmo sitio.  

 

 

    Fernando Eiras Abalde 

        Presidente do CTA de Galicia 

 

 


