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                                                             ACTA Nº 07 (30/10/19) 
                                                 COMITÉ TERRITORIAL DE COMPETICIÓN  
                                                                  TEMPADA 19-20 

 

En Vigo, sendo as vinte horas do día 30 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 26 e 27 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: CAMPUS OURENSE-E.D.POIO 

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

no encontró (Dn,Ramón DÍAZ FARIÑAS) os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo 

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

RRDg 

2.2.-PARTIDO: UB.LAVADORES-B.CULLEREDO 

2.1.1.- Apercibimento de sanción ao Club Ub.LAVADORES, por non concorrer nun dos 

participantes no encontro (Dn.Rodrigo DE MOURA ALVAREZ) 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:BM.CAMARIÑAS-Goldie XIRIA 



 

 

3.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club B.CAMARIÑAS, por non concorrer nun dos 

participantes no encontro (Dn.Alberto MAS ALVARE) 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 DIVISIÓN AUTONÓMICA MASCULINA 

4.1.-PARTIDO:B.MOAÑA-B.XALLAS 

4.1.1..-Apercibimento de sanción ao Club ao Club B.XALLAS., póla ausencia de TRES(3) 

Xogadores, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

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

no encontro (Dna.Rebeca PAZO MARTINEZ) os requisitos regulamentarios esixidos, sendo en 

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

53H) do RRDg 

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

no encontro (Dn.Severiano RODRÍGUEZ MARTÍNEZ) os requisitos regulamentarios esixidos, 

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

artigo 53H) do RRDg 

4.2.-PARTIDO:B.FERROLTERRA-B.CHAPELA 

4.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club B.CHAPELA., póla ausencia de UN(1) Xogador, 

segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

 

5º.- DIVISIÓN DE HONRA XUVENIL MASCULINO 

5.1.-PARTIDO:B.LUCEROS-CISNE Colegio los Sauces 

5.1.1.- Acórdase Inicia Procedemento Extraordinario a seguir polos trámites dos arts. 100 e ss 

do RRDG, en relación coa conducta do ADESTRADOR do Clube LUCEROS, D. DAVID VELOSO 

ESCANEO. A Providencia de incoación do procedemento notificarse ás partes interesadas polo 

conducto regulamentario. 

5.2.-PARTIDO:SEIS DO NADAL Coia-Clinica Deza LALIN 

5.2.1.-Sancionar ao XOGADOR do Clube SEIS DO NADAL, D. CARLOS CALVAR MARTINEZ, con 

suspensión temporal de UN (1) encontró del Competición oficial pola comisión de unha 
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infracción leve do art. 34 D), do RRDG por ter ofendido aos colexiados do encontró de xeito 

reiterado. Apréciase a atenuante do art. 8,2 do RRDG 

 

6º.- 2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINA 

6.1.-PARTIDO:B.CANGAS-Carnes do RIBEIRO Ourense Provincial Termal 

6.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club B.CANGAS., póla ausencia de UN(1) Xogador, 

segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

6.1.2.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club Carnes do RIBEIRO póla ausencia de UN(1) 

Xogador, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

6.2.-PARTIDO:E.D.POIO-SD.EUMESA Pontedeume 

6.2.1.- Apercibimento de sanción ao Club ao Club ED.POIO, póla ausencia de UN(1) Xogador, 

segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

6.3.-PARTIDO:Recambios Infra LUCUS-BUEU ATL. 

6.3.1. APERCIBIR ao CLUBE LUCUS, pola non presentación no encontro do balón oficial HUMMEL 

(ARENA OU ELITE), todo elo de conformidade co Acordo adoptado na Asamblea Xeral Ordinaria 

de 06 de Xullo de 2019 

6.3.2.- Sancionar con APERCIBIMENTO ao XOGADOR do BM LUCUS, D. LUCAS GONZALEZ 

IGLESIAS, pola comisión dunha infracción do art. 34 A), do RRDG por falta de desconsideración 

cos colexiados do encontró. 

6.4.-PARTIDO:RASOEIRO Bm.-B.TUI 

6.4.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club RASOEIRO Bm., póla ausencia de UN(1) 

Xogador, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

6.4.2.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club B.TUI., póla ausencia de UN(1) Xogador, 

segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

6.5.-PARTIDO:BM.CHAPELA-Parrillada La Ronda ARTEIXO 

6.5.1.- APERCIBIR ao BM CHAPELA, pola non presentación no encontro do balón oficial 

HUMMEL (ARENA OU ELITE), todo elo de conformidade co Acordo adoptado na Asamblea Xeral 

Ordinaria de 06 de Xullo de 2019 

6.6.-PARTIDO:BRIGANTIUM-GALICIA SOCIAL 



 

 

6.6.1.-Apercibimento de sanción ao Club GALICIA SOCIAL, por non concorrer nun dos 

participantes no encontro (Dn.Juan BEN ALVAREZ e Dn.José Ramón CAO VAAMONDE) os 

requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a simple neglixencia 

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

 

7º.- 2ª DIVISIÓN CADETE MASCULINA 

7.1.-PARTIDO:B.FERROLTERRA-SD.TEUCRO Hotel Rias Baixas 

7.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club B.FERROLTERRA., póla ausencia de DOUS(2) 

Xogadores, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

 

8º.- 2ª DIVISIÓN CADETE FEMININA 

8.1.-PARTIDO:B.MOAÑA-B.PORRIÑO B 

8.1.1.-Sancionar ao Club B.MOAÑA con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 

validada do  corpo tecnico de (Dn.Martin FERNÁNDEZ SANTOS), segundo establece o artigos 

26a)  e 28a) do NOREBAGA eo artigo 54F) do RRDg 

8.1.2.-Sancionar ao Club B.MOAÑA con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 

validada do  corpo tecnico de (Dn.José Manuel FARIA JUNCAL), segundo establece o artigos 26a)  

e 28a) do NOREBAGA eo artigo 54F) do RR 

8.2.-PARTIDO:BM.BRIGANTIUM-BM.LINEA 21 

8.2.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.LINEA 21, por non concorrer nun dos participantes 

no encontro (Dna.Mina XHARAIT RIBULLEN VIQUEIRA) os requisitos regulamentarios esixidos, 

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

artigo 53H) do RRDg 

8.3.-PARTIDO:BM.CAMARIÑAS-B.CULLEREDO 

8.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club BM.CAMARIÑAS, por non concorrer nun dos 

participantes no encontro (D.Fernando FERNÁNDEZ GÓMEZ) os requisitos regulamentarios 

esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a simple neglixencia ou descoido, segundo 

establece ao artigo 53H) do RRDg 

 

9º.- DIVISIÓN  HONRA INFANTIL MASCULINO 

9.1.- PARTIDO:B.NARÓN-Globamar Sealand CARBALLAL 
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9.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club ao Club Globamar Sealand CARBALLAL., póla ausencia 

de UN(1) Xogador, segundo establece ao artigo 24g)do NOREBAGA 

9.2.-PARTIDO:Globalmar Sealand CARBALLAL-Bm.CULLEREDO 

9.2.1.- APERCIBIR al CLUBE A.D. CARBALLAL, pola non presentación no encontro do balón oficial 

HUMMEL (KIDS OU ELITE), todo elo de conformidade co Acordo adoptado na Asamblea Xeral 

Ordinaria de 06 de Xullo de 2019 

9.3.-PARTIDO:B.RECONQUISTA de Vigo-SD.TEUCRO Bon Pollo 

9.3.1.Apercibimento de sanción ao Club ao Club B.RECONQUISTA de Vigo., póla ausencia de 

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

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

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

 

10º.- 2ª DIVISIÓN INFANTIL MASCULINA 

10.1.PARTIDO: B.RASOEIRO-BUEU ATL. 

10.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club RASOEIRO, por non concorrer nun dos participantes 

no encontro (Dn.Francisco Xosé DOMINGUEZ SOUTULLO) 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: B.MOAÑA-B.CANGAS 

10.2.1.-Sancionar ao Club B.MOAÑA con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 

validada do  corpo tecnico de (Dn.Fco.Javier TOME SANTIAGO), segundo establece o artigos 26a)  

e 28a) do NOREBAGA eo artigo 54F) do RRDg 

10.2.2.-Sancionar ao Club B.MOAÑA con multa de 15€(QUINCE EUROS) pola non identificación 

validada do  corpo tecnico de (Dna.Sheila DURAN PAZO), segundo establece o artigos 26a)  e 

28a) do NOREBAGA eo artigo 54F) do RR 

10.3.-PARTIDO:Colegio LICEO LA PAZ-SD.EUMESA PONTEDEUME 

10.3.1.-Apercibimento de sanción ao Club Colegio LICEO LA PAZ, por non concorrer nun dos 

participantes no encontro (Dn.Miguel A. CILLERO FUNCASTA e Dn.Oscar MARRERO GARCÍA) os 

requisitos regulamentarios esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a simple neglixencia 

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



 

 

10.3.2.-Apercibimento de sanción ao Club SD.EUMESA Pontedeume, por non concorrer nun dos 

participantes no encontro (Dn.José  DEUS LOSADA) os requisitos regulamentarios esixidos, 

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

artigo 53H) do RRDg 

 

11º.-DIVISIÓN HONRA INFANTIL FEMININA 

11.1.-ARTIDO: Cafeteria Tato LAVADORES-SD.TEUCRO 

11.1.1.-Apercibimento de sanción ao Club Cafeteria Tato LAVADORES, por non concorrer nun 

dos participantes no encontro (D.Fernando FERNÁNDEZ GOMEZ) os requisitos regulamentarios 

esixidos, sendo en todo caso a infracción debida a simple neglixencia ou descoido, segundo 

establece ao artigo 53H) do RRDg 

 

12º.- 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 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 asancionar aos clubes que non cumpriron con 

esa obriga na xornada do 19 e 20 de Outubro. 

 
12.1.-  A.D. XIRIA 

Impoñer unha multa de 90,00 euros por incumprimento de gravación en 1ª 
Aut. Feminina D.H. Cadete Masc. e D.H. Infantil Feminina. O vídeo de D.H. 
Masc. está bloqueado e non é accesible. 
12.2.-U.BM LAVADORES 

APERCIBIMENTO por incumprimento de gravación en 1ª Aut. Masc. 
12.3.-RASOEIRO BM 

Impoñer unha multa de 60,00 euros por incumprimento de grabación en 1ª 
Aut. Masc. e D.H. Infantil Feminina 

12.4.- BM MOAÑA 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. 
Xuv. Xuv. Fem. 
12.5.- A.D. CARBALLAL 
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Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. 
Xuv. Fem. 
12.6.-BM XALLAS F.C 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. 
Xuv. Fem. 
12.7.- A.D. GALICIA SOCIAL 

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

Impoñer unha multa de 90,00 euros por incumprimento de gravación en 
D.H.Xuv. Masc., D.H. Cadete Masc. e D.H. Infantil Masc. 
 
12.9.- BM LALÍN 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de grabación en D.H. 
Xuv. Masculino 

12.10.-CISNE BM 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. 
Xuv. Masc. 
12.11.-S.D. TEUCRO 

Impoñer unha multa de 60,00 euros por incumprimento de grabación en D.H. 
Xuv. Masc e D.H. Cadete Masc 

12.12.- BM CANGAS 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. 
Cadet. Fem. 
12.13.- BM RODEIRO 

Impoñer unha multa de 30,00 euros por incumprimento de gravación en D.H. 
Infantil. Fem. 
12.14.-BM NARÓN 

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

 
13..- ENCONTROS SUSPENDIDOS POLA FEDERACIÓN COMUNICADO 04/10/2019 

 A suspensión dos encontros comunicada oficialmente pola Federación Galega de 
Balonmán, según se desprende do propio comunicado, traía causa de que cando menos un dos 
equipos participantes nos encontros suspendidos non tería un número mínimo de licenzas 
tramitadas para poder competir. Recabada información da FEDERACION GALEGA DE 
BALONMAN, respecto do número de licenzas tramitadas ata día 04 de Outubro polos equipos 
participantes nos encontros suspendidos, A suspensión dos encontros por carencia de un 
número mínimo de licenzas, neste caso, o día anterior a xornada do día 05 e 6 de Outubro, é 
causa mais que suficiente para que a FDGM impeda a participación do equipo no encontro, 
tendo en conta que o art. 36 e) do NO.RE.BA.GA. esixe que a documentación estea tramitada 
con DEZ días de antelación. Nos supostos concretos dos encontros suspendidos, os clubes non 
terían presentado a documentación o día anterior ás 20:00 horas ao inicio da competición polo 



 

 

que de modo necesario a súa falta de dilixencia necesariamente constitúe unha infracción do 
art. 53 D do Rrdg, polo que procede en todos os casos sancionar ao clube infractor con perda 
do encontro por 10-0 e multa de 100,00 euros. A multa imponse na súa metade superior por 
ter causado un grave transtorno aos órganos federativos e aos clubes cos que se enfrontaban, 
que si tiñan dilixenciadas as licencias nun número mínimo. 
 
13.1.-2ª DIVISIÓN XUVENIL MASCULINA 
13.1.1.-PARTIDO:BM MOAÑA-BM CANGAS 
Sancionar ao Balonman Moaña con multa de 100.00 euros 
Resultado do encontro 0-10 
 
14º.-PECHE INFORMACION ABERTA. ACTA Nº 6. Punto 8.3. 
D.H. CADETE MASCULINO CISNE Colegio Los Sauces-Bm.PORRIÑO 

14.1.1.-Sancionar con APERCIBIENTO ao Presidente do BM CISNE, D. SANTIAGO PICALLO BÚA, 
pola comisión dunha infracción leve do art. 34 A) en relación co art. 35 do RRDG 

 
15º-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. Mª Luz Sanromán Roade 

                         (asinado no orixinal)           (asinado no orixinal) 

 

 


