
 

 

 

 

 

 

CONTACTOS E HORARIO ATENCIÓN AO PÚBLICO DA 

FEDERACIÓN GALEGA DE BALONMÁN TEMPADA 22-23 

Para unha maior operatividade no día a día, achegamos os enderezos que se poden utilizar para as 

diferentes xestións coa Federación Galega de Balonmán, por favor, rogamos que se comproben ben os 

enderezos xa que durante a tempada 22-23 varios dos que se viñan utilizando habitualmente caerán 

en desuso, deste xeito aumentaremos a operatividade e axilidade nas respostas: 

 

XESTIÓNS ENDEREZO ELECTRÓNICO 

Información Xenérica, dúbidas, etc. info@fgbalonman.com 

Tramitación Licenzas administracion@fgbalonman.com 

Trámites administrativos, incidencias Misquad, emisión de 
certificados, etc... 

administracion@fgbalonman.com 

Trámites do Seguro Deportivo de todas as categorías, 
comunicación sinistros, recoñecementos médicos, etc. 

servizosmedicos@fgbalonman.com 

Comité de Competición, cambios horarios, solicitude amistosos, 
solicitude designacións, etc... 

cte.competicion@fgbalonman.com 
administracion@fgbalonman.com 

cte.arbitros@fgbalonman.com 

Dúbidas colectivo arbitral, suxestións, … cte.arbitros@fgbalonman.com 

Reclamación dereitos de formación, denuncias incidencias,... cte.competicion@fgbalonman.com 

Apelación, recursos, dúbidas legais,… cte.apelacion@fgbalonman.com 

Competicións, comunicación resultados, dúbidas normativa, ... competicions@fgbalonman.com 

Escolas Deputación Pontevedra info@fgbalonman.com 

Creación de novas escolas fóra da provincia de Pontevedra, 
iniciativas de promoción, etc. 

c.tecnica@fgbalonman.com 

Cursos de Formación, Solicitude de Titulacións, etc. formacion@fgbalonman.com 

Aclaracións a aspectos económicos, contables, facturación, 
pagos... 

d.xeral@fgbalonman.com 

Área Técnica, seleccións, convocatorias, etc. a.tecnica@fgbalonman.com 

Balonmán Praia bmpraia@fgbalonman.com 

Prensa, protocolo, actos oficiais, confirmacións asistencia, etc. prensa@fgbalonman.com 

Redes Sociais, deseño gráfico, contidos multimedia, fotografía,... smedia@fgbalonman.com 

Balonmán Universitario c.tecnica@fgbalonman.com 

Balonmán Veteráns c.tecnica@fgbalonman.com 

Loxística, solicitude de material, etc… servizosxerais@fgbalonman.com 
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Deixarán de usarse os enderezos:

• licenzas@fgbalonman.com

• escolasdeputacion@fgbalonman.com

Para calquera dúbida que non atope solución nos citados enderezos electrónicos,

deberá dirixirse a info@fgbalonman.com

COMUNICACIÓN HORARIOS ENCONTROS: Deben enviarse aos enderezos:

• info@fgbalonman.com

• competicions@fgbalonman.com

IMPORTANTE: Recoméndase que as comunicacións e as consultas se realicen vía

enderezo electrónico para evitar malos entendidos e dúbidas, ou no teléfono da

Federación Galega de Balonmán dentro do horario de oficina; non se garante a resposta

ás consultas realizadas vía whatsapp ou chamada aos teléfonos persoais dos/as

directivos/as ou traballadores/as.

HORARIO DE ATENCIÓN AO PÚBLICO:

Luns a Xoves de 9:30 a 14:30 horas e de 15:30 a 20:30 horas.

Venres de 9:30 a 14:30 horas.

Fin de semana: atención de *urxencias no teléfono 670 892 328.

*A tramitación de licenzas fóra do prazo establecido (xoves 20:00 horas) non se

considerarán urxencias, este teléfono estará dispoñible para trasladar incidencias de

última hora en instalacións, cambios horarios ou de pista, problemas arbitrais, dúbidas

sobre o seguro deportivo obrigatorio, problemas de asistencia a un encontro, ou

calquera outro tipo de problema que poña en perigo a celebración da competición.

En Vigo a 6 de setembro de 2022
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