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COMITÉ TERRITORIAL DE COMPETICIÓN

ASISTENTES A LA REUNIÓN:

Presidente: D. Ismael Gómez Solla
Secretaria: Dª. Mª Luz Sanromán Roade

ACTA NÚMERO 2021/05

En Vigo, sendo o día 10 de Diciembre de 2020,
reunido o COMITÉ TERRITORIAL DE COMPETICIÓN
nos locais Federación Galega de Balonman, na rúa C/
Fotógrafo Luis Ksado, 17 of.3, baixo a presidencia de
D. ISMAEL GóMEZ SOLLA e coa asistencia das
persoas relacionadas ao marxe, para coñecer os
incidentes acaecidos nos respectivos encontros e
sobre os que se detallan as seguintes:

1. ACTA ANTERIOR

Lida a acta anterior nº 2021/04 queda aprobada por unanimidade.

Igualmente, analízanse as actas correspondentes aos encontros de competición oficial que se disputaron entre a
reunión anterior e a presente e apróbanse os resultados que constan en cada unha delas con, no seu caso, as
modificacións ou rectificacións que se acorden expresamente por parte do Comité na presente ou en subseguintes
sesións.

2. JUVENIL MASCULINO (JORNADA 5)

        · A.D.CARBALLAL - CLUBE BALONMAN TUI 

Sancionar al Club CLUBE BALONMAN TUI, con APERCIBIMIENTO, en aplicacion de lo dispuesto en el artículo
53.RRDg del Rgto. de Régimen Disciplinario, Requerir ao CLUBE BALONMAN TUI, a fin de que faga as xestións
oportunas co titular do Pavillón, a fin de que subsane os

problemas técnicos do marcador. .

3. EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES

En aplicación do disposto no parágrafo primeiro do artigo 108 do Regulamento de Réximen Disciplinario, as
resolucións incorporadas na presente acta son inmediatamente executivas dende o momento da súa notificación,
sen que as reclamacións ou recursos que se poidan interpoñer contra as mesmas paralicen ou suspendan a súa
execución, salvo que, de maneira expresa, acórdanse o contrario por parte do órgano competente.

4. RECURSOS

Contra as resolucións incluídas na presente acta, poderase interpoñer recurso ante o COMITÉ NACIONAL DE
APELACIÓN, no PRAZO MÁXIMO DE DEZ DÍAS HÁBILES a contar dende o seguinte a súa notificación, e previo
pago de TRINTA EUROS (30,00 €) en concepto de taxa pola interposición do recurso, que se abonará a través
dos medios de pago previstos e cuxo xustificante deberá aportarse co escrito de recurso como requisito necesario
para a súa admisión a trámite (artigos 109 e 111 do RRD).
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E non habendo máis asuntos que tratar, pechouse a sesión na data indicada.

 O Presidente do
Comité Territorial Competición

Ismael González Solla

A Secretaria do
Comité Territorial de Competición

Mª Luz Sanromán Roade
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