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ACTA DA REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA DO COMITÉ GALEGO DE XUICES. PONTEVEDRA, 18 DE 
ABRIL DE 2010  
 
Asistentes: Dolores Rojas Suarez  Presidenta 
  Isabel Torres Taboada  Vocal-A Coruña 
  Manuel Garrido Toro  Vocal-Ourense 
  Eloy Bretal Cancelas  Vocal-Pontevedra 
  José Jesús Obenza de Saa  Vocal Vigo 
  Jorge Blanco Chao   Asesor Ruta-Informes JA 
 

ORDEN DO DÍA:   
 

1.- Saúdo e Informe da Presidenta  
2.- Novos Paneis Galegos 
3.- Seminarios Formación 2010 
4.- Designacións tempada 2009/10 
5.- Intervención dos asesores da Xunta Directiva 
6.- Intervención dos Delegados 
7.- Candidatos Mellor Xuiz e Placa Juan Sastre.  
8.- Propostas da Presidenta. 
9.- Rogos e preguntas 
 
 
Ás 11.10 horas dá comezo a reunión tomando a palabr a o Presidente que saúda aos 
presentes pasando a tratar os asuntos da orde do dí a.  
 
1.-A Presidenta dá a benvida aos asistentes, agrade cendo a súa presenza.  
 
Distribúese Memoria das tempadas 2007/2008, e 2008/ 2009 no que se recollen toda 
a actividade dos xuíces galegos en Seminarios do CN J, Seminarios galegos, 
designacións, etc. 
 
 
2.- NOVOS PANEIS GALEGOS  
 
Entrégase documentación da composición dos Paneis. Pásase á súa revisión. A 
nova composición será remitida por Circular.  
 
3.- SEMINARIOS FORMACIÓN 2010  
 
Está convocado o Curso de Reciclaxe para operadores  da Medición Indirecta EDM, 
que se levará a cabo o vindeiro domingo 25 de Abril  na Coruña.  
 
Seminario RFEA Dirección Técnica  
Á vista da nova normativa RFEA para a homologación de record de España 
solicitouse á RFEA Seminario de Dirección Técnica p ara Maio. No caso de que non 
sexa posible pasaríase para setembro ou outubro.  
 
Independentemente da data de celebración os propost os por delegación para o 
devandito seminario son os seguintes: 
 
A CORUÑA  Jorge Blanco Chao 
LUGO   A designar 
OURENSE  Borja Rodriguez Montenegro.  
PONTEVEDRA:  Eloy Bretal Cancelas 
FERROL:  Diego Fernández Somoza 
SANTIAGO:  A designar 
VALDEORRAS:  A designar 
VIGO:   Loreto Pérez Román 
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En función das datas e da limitación que nos propoñ a a RFEA, tamén poderían 
asistir: Francisco Lozano Fernánde e Elena Álvarez Mondelo (OURENSE); 
Inmaculada Mosquera Bruna e Judit Ferrer Alonso (PO NTEVEDRA); Juan Ramón Pérez 
Pérez (VIGO) 
 
Seminario RFEA Salidas  
Coincidindo co Campionato de Federacións de 1ª cate goría o 26 de xuño en Vigo, 
realizarase seminario de saídas. Pendente do deseño  definitivo, na parte 
práctica estamos pendentes do numero límite que nos  impoña a RFEA. 
 
Prioritariamente esta JD seleccionou aos xuíces seg uintes: 
 
Guillermo Sandino Leira o Ruben Martínez Vega A COR UÑA 
Manuel Garrido Toro     OURENSE 
Francisco Javier Vázquez Fernández   PONTEVEDRA 
Saturnino Molares Álvarez    VIGO 
 
No caso de que se poidan designar máis xuíces: 
 
Jesús Silva Pérez o Rogelio Santos    SANTIAGO 
José Carlos Pita Saavedra    FERROL 
 
 
4.- DESIGNACIONS 2009/2010  
Apróbase o planning de designacións para a tempada 2010. Iranse publicando en 
sucesivas circulares. Efectuaranse designacións de Xuíz Xefe de Marcha, segundo 
normativa publicada na Circular 2/2010. Así mesmo e n Campionatos Absolutos e de 
clubs designarase Xuíz Xefe de Foto-Finish. 
 
 
5. INFORMES DOS ASESORES DA XUNTA DIRECTIVA.  
1.-Ignacio Rego Tesouro: Foto-Finish 
 
Por encargo do responsable do Panel de Foto Foto-Fi nish, ausente, solicita 
requírase ás delegacións candidatos para ser formad os como operadores de Foto 
Foto-Finish, 2 0 3 persoas por delegación. Establec eranse criterios para a súa 
formación.  
 
O responsable tamén solicita que os Xuíces árbitros  cumpran coa súa misión no 
tocante á posta a 0 e automatismo. Aínda que se ace pta a petición e 
transmitirase, faise ver que esta esixencia é conve niente en Campionatos 
galegos, pero nalgunhas competicións locais, o Xuíz  Arbitro é territorial. 
Neste caso é evidente que o operador de Foto Finish  é máis experto e tería que 
ser él quen tome a responsabilidade. 
 
Jorge Blanco Chao: Informes Xuíces Árbitros y Ruta 
 
Despois de recibidos os informes dos Xuíces Árbitro s correspondentes, sinala as 
observacións máis frecuentes e / ou significativas como son: 
 

-Xurados escasos 
-Uso de auxiliares en secretarias que xeran problem as técnicos. 

Solicitase se evite poros na altura e pértega. 
-Dirección Técnica: escaseza de artefactos e atraso  na súa presenzaa en 

pista. 
       Medicións con cintas deficientes. 
-Instalacións con deficiencias 
-Modo aplicación da nova normativa de saídas 
-Queixas sobre o material da instalación. 
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-Queixas normativas FGA. Rógase a revisión da redac ción das mesmas para 
que se eviten dúbidas na súa interpretación, por 
exemplo: paso á mellora nas probas do criteriums de  
lanzamentos e saltos 

-Dúbidas sobre a normativa de uso de tacos en categ orías menores. 
-Problemas polo adianto do horario de probas. 
-Mal estado en xeral da Pista do Pazo dos Deportes de Riazor 
-Vestiario desaxeitado dalgúns xuíces. 
-Probas en ruta. Déronse casos de que non se desenv olve a proba polo 

circuíto oficial homologado que provocaron a 
anulación das marcas, como ocorreu no san Martiño o u 
na Vig-Bay 

 
Ao fío destas reflexións lémbrase  e recoméndase  o seguinte: 
 

-  Só é obrigatorio o uso de tacos para atletas cadete s e superiores, 
agás en competicións exclusivas de veteranos. Cando  estes participen 
en competicións programadas para categoría absoluta  deberán asumir o 
regulamento xeral da proba.  

-  - Extremar o bo comportamento dos xuíces en pista. Hai que aplicar o 
regulamento que nos facilita o organizador e sempre  con educación. Non 
se pode permitir o descoñecemento do regulamento e por conseguinte a 
súa mala aplicación (por exemplo, atletas competind o en varias probas 
a un tempo) 

-  - Uniformidade en pista. Mentres non dótese a todos  os xuíces do 
uniforme completo, será obrigatorio o uso do polo l aranxa. Dentro do 
posible rógase a que non teñan os pantalón oficiais , uso de pantalón 
vaqueiros ou escuros. Non se permitirá o uso de sup erminishorts. 
Pídese certa homoxeneidade dentro do posible. 

-  Uso de tarxetas amarelas e vermellas: utilizaras ca ndo cumpra. Non 
entrar en discusións nin enfrontamentos inútiles. 

-  Saídas: Designar no posible adxunto. Lémbrase que o  Xuíz Arbitro 
debería estar presenta en todas as saídas 
 

Jorge Blanco enviará ás delegacións un material sob re o comportamento dos 
xuíces en pista. As delegacións intentarán a súa di fusión mediante cursos 
locais. 
  
7.-CANDIDATOS JUEZ DEL AÑO RFEA E PLACA JUAN SASTRE  
A Xunta Directiva acorda presentar aos seguintes ca ndidatos: 
 
Placa Juan Sastre: José María López del Río Ourense  
    Belén Martínez Freire  Vigo 
 
Juez del Año:  Jorge Blanco Chao   A Coruña 

Inocencio Pérez Román  Vigo 
    Ignacio Rego Tesouro  Ourense 
 
Elaborarase currículos coa axuda dos candidatos par a remitir á RFEA. 
 
6. INTERVENCIONES DE LOS DELEGADOS Y 8.- RUEGOS Y P REGUNTAS 
 
1.- Isabel Torres (A Coruña) Solicitar á JD da FGA que asuma o custo da licenza 
(FGA, RFEA e Seguro) daqueles xuíces con máis de 20  actuacións na tempada. 
 
2.- Isabel Torres solicita que o pagamento de polo menos os gastos de 
desprazamentos, abóese ao momento por parte da dele gación. Infórmase que por 
motivo do novo sistema de pagamentos esixidos pola Xunta, non se pode levar a 
cabo, xa que non se admiten pagamentos en efectivo.   
Juan J. Obenza entón solicítase que se abonen canto  antes. 
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3.- Isabel Torres: Pagamento dos gastos de comida: Pregunta se se poden facer 
doutra maneira. Agora se solicita ticket. Consultar ase ao tesoureiro da FGA. 
 
4.- Eloy Bretal pide que dentro do posible a delega ción organizadora xestione 
comídea para os xuíces doutras delegacións que se d espracen. 
 
5.- Isabel Torres: Pregunta por que as delegacións non envían os coches que 
comprometeron. Que eviten baixas de última hora. 
 
6.- Jorge Blanco.- Solicita que se extreme o coidad o para non permitir que haxa 
probas no calendario galegas non controladas por xu íces. 
 
7.- Jorge Blanco.- Lembrar que os xuíces non poden axudar ao control das probas 
quen ou figuren oficialmente no calendario galego. 
  
 
 
 
Levantase a sesión cando son as TRECE Y TREINTAY CI NCO 

A Coruña, 20 de ABRIL de 2010 


