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                                                             ACTA Nº 06 (23/10/19) 
                                                 COMITÉ TERRITORIAL DE COMPETICIÓN  
                                                                  TEMPADA 19-20 

 

En Vigo, sendo as vinte horas do día 23 de Octubre 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 Octubre de 2019 

correspondentes as categorias 1ª División Autonómica  Masculino, 2ª División Autonómica 

Masculina, 1ª División Autonómica Feminina, D.Honra Xuvenil Masculina e Feminina, D. Honra 

Cadete Masculina e Feminina  e D.Honra  Infantil Masculina e Feminina , 2ª División Cadete 

Masculino e Feminina e 2ª División Infantil Masculino e Feminina. 

2º.- 1ª AUTONÓMICA MASCULINO 

2.1.- PARTIDO:RASOEIRO BM.-CAMPUS OURENSE 

2.1.1.-Sancionar ao xogador do Clube RASOEIRO BM. D.Adrián FERNÁNDEZ ARCE, con 

APERCIBIMENTO pola comisión dunha infracción leve do art. 34 D do RRDG, por terse dirixido 

de feito ofensivo aos colexiados do encontro. Aplícase atenuante do art.8.2 do RRDG 

2.2.-PARTIDO: B.PORRIÑO-S.A.R. Plastic Omnium 

2.1.1.- Apercibimento de sanción ao Club Coreti LALIN, por non concorrer nun dos participantes 

no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a 

simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

 

3º.- 1ª AUTONÓMICA FEMININA 

3.1.-PARTIDO: ASMUBAL MEAÑO-Coreti LALIN 

3.1.1.- Apercibimento de sanción ao Club Coreti LALIN, por non concorrer nun dos participantes 

no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a 

simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

3.2.- PARTIDO: B.PABELLÓN OURENSE-BM.CAMARIÑAS Conservas Boya  Encaixe 
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3.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club Bm.CAMARIÑAS Conservas Boya Encaixe , por non 

concorrer nun dos participantes no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en 

todo caso a infracción debida a simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 

53H) do RRDg 

3.3.-PARTIDO:S.A.R. LedissoN-B.TUI 

3.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club S.A.R. Ledisson , por non concorrer nun dos 

participantes no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a 

infracción debida a simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

 

4º.- 2ª AUTONÓMICA MASCULINO 

4.1.- PARTIDO: BM LINEA21 -CARNES DORIBEIRO OURENSE PROVINCIA TERMAL 

4.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club BM.LINEA 21., póla ausencia de UN(1) 

Xogador, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

4.2.- PARTIDO: B.NARÓN-ASMUBAL MEAÑO 

4.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club Asmubal MEAÑO , por non concorrer nun dos 

participantes no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción 

debida a simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do 

4.3.- PARTIDO: B.XALLAS-Granitos Ibericos CARBALLAL 

4.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.XALLAS , por non concorrer nun dos participantes 

no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a 

simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

4.3.- PARTIDO: CAMARIÑAS Conservas Boya-B.FERROLTERRA 

4.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club CAMARIÑAS Conservas Boya , por non concorrer 

nun dos participantes no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a 

infracción debida a simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

4.4.- PARTIDO: BALONMÁN CHAPELA-B.RECONQUISTA de Vigo 
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4.4.1.-Sancionar ao xogador do Clube BALONMAN CHAPELA Dn.Pedro ABAD AMOEDO con 

suspensión temporal de (1) UN encontro de competición oficial pola comisión dunha infracción 

do art. 34 D) do RRDG por ter insultado ao Colexiado do encontro 

 

5º.- DIVISIÓN HONRA XUVENIL MASCULINO 

5.1.-PARTIDO:Laber XIRIA-B.LUCEROS 

5.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club Laber XIRIA , por non concorrer nun dos participantes 

no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a 

simple neglixencia  ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

 

6º.- 2ª DIVISIÓN  XUVENIL MASCULINO 

6.1.-PARTIDO:CISNE-B. MOAÑA 

6.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.MOAÑA , por non concorrer nun dos participantes 

no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a 

simple neglixencia  ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

6.2.-PARTIDO:O.A.R. Ciudad-B.CANGAS 

6.2.1.-Sancionar ao Club O.A.R. Ciudad, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non 

identificación validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 26a)  e 28a) do NOREBAGA 

eo artigo 54F) do RRDg 

6.3.-PARTIDO:B.RIBADOSAR-B.CHAPELA 

6.3.1.-Sancionar ao Club B.CHAPELA, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 

validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 26a)  e 28a) do NOREBAGA eo artigo 

54F) do RRDg 

6.4.-PARTIDO:AD.CARBALLAL-B.PORRIÑO 

6.4.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.PORRIÑO , por non concorrer nun dos participantes 

no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a 

simple neglixencia  ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

 

7º.- DIVISIÓN HONRA XUVENIL FEMININA 

7.1.- PARTIDO: Asmubal MEAÑO-B.Coreti LALIN 
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7.1.1.-Sancionar ao Club Asmubal MEAÑO, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non 

identificación validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 28a)  do NOREBAGA eo 

artigo 54F) do RRDg 

7.1.2.-Apercibimento de sanción ao Club Coreti LALIN , por non concorrer nun dos participantes 

no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a 

simple neglixencia  ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

7.2.-PARTIDO:B.XALLAS-BUEU Atl. 

7.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club BUEU Atlético , por non concorrer nun dos 

participantes no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a 

infracción debida a simple neglixencia  ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

 

8º.- DIVISIÓN HONRA CADETE MASCULINO 

8.1.- PARTIDO: Carpinteria Jar LALIN-C.B.TUI 

8.1.1.-REQUERIR ao CLUBE LALIN a fin de que realice as xestións necesarias co titular do 

pavillón a fin de que proceda a subsanar os problemas de goteiras que provocaron a 

suspensión do encontro. 

Ademáis lémbraselle aos clubes da obriga de comunicar nova data para a celebración do 

encontro antes de 7 días desde a suspensión. art. 21 NO.RE.BA.GA. 

8.2.- PARTIDO: Grupo Lemaco XIRIA-P.Baratto LUCEROS 

8.2.1.-Sancionar ao ADESTRADOR do Clube Grupo Lemarco XIRIA, D. ADRIAN DUBRA 

CENICEROS, pola comisión dunha infracción leve do art. 34 a) en relación co art. 35 do RRDG, ó 

terse dirixido de xeito inadecuado ós colexiados atentando a dignidade destes 

8.3.-PARTIDO:CISNE Colegio Los Sauces-BM:PORRIÑO 

8.3.1.-Abrir información previa, a fin de que o CLUBE CISNE e o seu Presidente D. SANTIAGO 

PICALLO BUA, remitan escrito de alegacións, se así considerasen oportuno, en relación cos feitos 

recollidos no acta que poden ser constitutivos de infracción. Conducta do presidente e relación 

de goles. Data máxima de presentación 30 de Outubro 

 

9º.- DIVISIÓN HONRA CADETE FEMININO 

9.1.- PARTIDO: Hierros Varela Urb.XIRIA-S.A.R. Ledissón A 
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9.1.1.-Sancionar ao Club S.A.R. Ledissón A, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non 

identificación validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 26a)  e 28a) do NOREBAGA 

eo artigo 54F) do RRDg 

 

10º.- 2ª DIVISIÓN  CADETE FEMININA 

10.1.- PARTIDO: S.A.R. Ledissón B-B.MOAÑA 

10.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club BALONMÁN MOAÑA , por non concorrer nun dos 

participantes no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a 

infracción debida a simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

10.2.- PARTIDO: BM.RIBADOSAR-UB.LAVADORES 

10.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club B.RIBADOSAR., póla ausencia de UNHA(1) 

Xogadora, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

 

11º.- DIVISIÓN  HONRA INFANTIL MASCULINO 

11.1.- PARTIDO: Garaisa XIRIA-LUCEROS 

11.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club Garaysa XIRIA, por non concorrer  nun dos 

participantes no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a 

infracción debida a simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

11.2.- PARTIDO: B.CHAPELA-O.A.R. Ciudad 

11.2.1.-Sancionar ao Club O.A.R. Ciudad, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non 

identificación validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 26a)  e 28a) do NOREBAGA 

eo artigo 54F) do RRDg 

11.2.2.-Sancionar ao Club B.CHAPELA, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 

validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 26a)  e 28a) do NOREBAGA eo artigo 

54F) do RRDg 

12º.- 2ª DIVISIÓN  INFANTIL MASCULINO 

12.1.- PARTIDO: Carnes do Ribeiro Ourense Provincial Termal-Ad.CARBALLAL 

12.1.- .-REQUERIR ao CLUB CARNES DO RIBEIRO a fin de que realice as xestións necesarias co 

titular do pavillón a fin de que proceda a subsanar os problemas de goteiras que provocaron a 

suspensión do encontro. 
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Ademáis lémbrase aos clubes a obriga de comunicar nova data para a celebración do encontro 

antes de 7 días desde a suspensión. art. 21 NO.RE.BA.GA. 

 

12.2.- PARTIDO: Xestaservi CAÑIZA-Gasoleo Rivera CARBALLIÑO 

12.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club Xestaservi CAÑIZA , por non concorrer  nun dos 

participantes no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a 

infracción debida a simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

12.3.- PARTIDO: BALONMÁN AROUSA-B.MOAÑA 

12.3.1.-Sancionar ao Club B.AROUSA, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 

validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 26a)  e 28a) do NOREBAGA eo artigo 

54F) do RRDg 

12.3.2.- Apercibimento de sanción ao Club B.MOAÑA , por non concorrer  nun dos participantes 

no encontro os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a 

simple neglixencia ou descoido, segundo establece ao artigo 53H) do RRDg 

12.4.- PARTIDO: BM.RIBADOSAR-Colegio LICEO LA PAZ 

12.4.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club B.LICEO LA PAZ., póla ausencia de DOUS(2) 

xogadores, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

12.5.- PARTIDO: Asmubal MEAÑO-Acanor Atl.NOVÁS 

12.5.1.-Sancionar ao Club Asmubal MEAÑO, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non 

identificación validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 26a)  e 28a) do NOREBAGA 

eo artigo 54F) do RRDg 

12.6.- PARTIDO: SD.TEUCRO Bon Pollo-Valormiño LAVADORES Vigo 

12.6.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club SD.TEUCRO Bon Pollo, póla ausencia de 

DOUS(2) xogadores, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

12.6.2.-Sancionar ao Club LAVADORES Vigo, con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non 

identificación validada do  corpo tecnico, segundo establece o artigos 26a)  e 28a) do NOREBAGA 

eo artigo 54F) do RRD 

 

13º.- GRAVACION ENCONTROS 

En Asamablea Xeral Ordinaria de 06 de Xullo de 2019 aprobouse a obrigatoriedade dos Clubes 

de subir á plataforma habilitada na web da Federación Galega de Balonmán nunha calidade apta 
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para a súa visualización todos os encontros das categorías Senior e categorías inferiores de 

División de Honra. Os videos deben estar subidos antes do xoves da semana posterior ao 

encontró ás 20.00 horas. O incumprimento desta obriga conleva unha sanción de 30,00 euros 

por encontro. 

 En consecuencia co anterior, procédese a sancionar aos clubes que non cumpriron con 

esa obriga na xornada do 12 e 13 de Outubro 

 

13.1.- BM CAMARIÑAS 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en 1ª Autonómica Femi 

13.2.- ATLÉTICO NOVÁS 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. Xuv Masculina 

13.3.- BM CULLEREDO 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en 1ª Aut. masculina 

13.4.- BM ATLÉTICO GUARDÉS 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. Cad. Fem e D.H. 

Infantil Feminina. Imponse apercibimento pola primeira infracción e 30,00 euros pola segunda 

ao terse anulado a sanción imposta na acta nº 5 (véxase punto 15.1 deste Acta) 

13.5.-A.D. CARBALLAL 

Impoñer unha multa de 120,00 euros ao Clube AD.Carballal por incumprimento de gravación en 

1ª Aut. FemD.H. Xuv. Masc, D.H. Cadete Masc. e D.H. Infantil MASC 

13.13.- BM MEAÑO 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en 1ª Aut. Feminina 

13.14.- A.D. GALICIA SOCIAL 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. Inf. Feminina 

13.15.- BM LALÍN 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. Xuv Fem 

13.16.- CAMPUS OURENSE BM 

APERCIBIMENTO por incumprimento de gravación en 1ª Aut Masculina 

13.17.- SEIS DO NADAL BALONMAN 

APERCIBIMENTO por incumprimento de gravación en 1ª Aut Masculina 
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13.18.- BM BRIGANTIUM 

APERCIBIMENTO por incumprimento de gravación en D.H. Xuv. Fem13.19.- A.D. XIRIA 

APERCIBIMENTO por incumprimento de gravación en D.H. Cad. Fem 

13.20.-OAR CORUÑA 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. Cad. Masc e D.H. 

Infantil Masc. Imponse apercibimento pola primeira infracción e 30,00 euros pola segunda 

13.21.- BM ATLANTICO 

APERCIBIMENTO por incumprimento de gravación en D.H. Inf. Masc 

 

14º RECTIFICACION ACTA Nº 3. Punto 13 

Na relación de equipos recollida no punto indicado da Acta nº 3 de este Comité, se recollía con 

carácter informativo os equipos que non tiñan subido o vídeo do encontro. Téndose recibido 

neste Comité escrito do Clube Balonmán Cisne interesando a rectificación, cómpre proceder ao 

solicitado e eliminar a mención ao clube Balonmán Cisne recollida nos puntos 13.3, 13.5 e 13.6 

 

15º RECTIFICACIONS ACTA Nº 5. Punto 15 

15.1.- Na relación de equipos recollida no punto indicado da Acta nº 5 de este Comité, se 

recollían as sancións e os equipos que non tiñan subido o vídeo do encontro. Téndose apreciado 

un erro en relación co Clube Balonmán Atl Guardés, cómpre eliminar a sanción de 

Apercibimento recollida no punto 15.11 

15.2.-Na relación de equipos recollida no punto indicado da Acta nº 3 de este Comité, se recollía 

com carácter informativo os equipos que non tiñan subido o vídeo do encontro. Téndose 

recibido neste Comité escrito do Clube TEUCRO interesando a rectificación da acta nº 5, cómpre 

proceder ao solicitado ó comprobarse o erro e eliminar a sanción de 30,00 euros imposta ao 

clube Teucro recollida no punto 15.16 

 

16º-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. 
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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. Mª Luz Sanromán Roade 
                         (asinado no orixinal)           (asinado no orixinal) 

 


