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Recoñecida entidade de utilidade pública, Lei 71 de 2012 Xeral do Deporte de Galicia 
 

COMITÉ GALEGO DE XUÍCES 
RESEÑA REUNIÓN DA XUNTA DIRECTIVA 

 
 

 O pasado sábado 20 de setembro celebrouse a reunión da Xunta Directiva do Comité Galego de 

Xuíces en Pontevedra a partir das 16:00 horas. 

 Entre outros, os temas tratados foron os seguintes: 

 

 O Presidente fai o seu informe, no que destacamos: 
 

 Agradece ós delegados a boa tempada que está a rematar 
 Agradece a tódalas delegacións a colaboración prestada para facilitar xuíces cando se precisaban 
 Comenta o proxecto de Regulamento do CGX, que a Xunta Directiva da FGA levará para a súa 

aprobación. 
 Indica que a FGA solicitou o CGX a creación dun protocolo de Homologación de Récords de Galicia 

que xa foi enviado para o seu estudo e aprobación pola Comisión Delegada. 
 Comenta a posibilidade dun seminario do CNJ para formar a Xuíces Xefes de Cronometraxe con 

Transpondedor, e o estudo de facer algún tipo de formación dos xuíces galegos neste sentido. 
 Indica a data do II Congreso Técnico de Xuíces Galegos, que será o 22 de novembro de 2014 en 

sede aínda por determinar. 
 Sobre o tema das licenzas, informa que o CNJ fixou unha suba de 1 € por licenza, e que a FGA non 

ten previsto facer ningún tipo de suba. 
 Sobre o comportamento dos xuíces na pista, en liñas xerais, o CGX recibiu as felicitacións pola boa 

tempada realizada. 
 

 O Vicepresidente fai un resumo dos Xurados e Informes de Xuíz Árbitro, constatando que a 

delegación de Lugo e a de Pontevedra non envían esta información. 

 Sobre o presuposto do CGX, o Presidente comenta que gastamos máis cartos dos inicialmente 

presupostados. Xa que o Seminario de Marcha de Ourense, os brazaletes, a devolución do 

importe da inscrición ós aprobados no exame de XN e XA, os cursos autonómicos de saídas e 

edm. 

Dentro deste presuposto non entran a uniformidade dos xuíces nin os gastos do II Congreso de 

Xuíces. 

 Faise a elección do gañador da Placa Ramón Docal entre os candidatos presentados, resultado 

premiada D. José Mª López del Río, Xuíz Árbitro Nacional de Ourense. 
 

 Elíxese o candidato que presentará o CGX para a Placa Juan Sastre do CNJ, recaendo na xuíz 

árbitro nacional de Pontevedra Dª. Mª Carmen Torres Castiñeira. 

 

 Elíxense os candidatos que presentará o CGX a Xuíz Novel do Ano (recaendo en Dª María Seco 

González, xuíz nacional de A Coruña), e a Mellor Xuíz do Ano (recaendo en Francisco J. Guijarro 

Díaz, xuíz árbitro de A Coruña). 
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 O Secretario informa dun comunicado da Responsable de Marcha (ausente na reunión) onde se 

indica que previsiblemente a tempada que ven comezará a utilizarse o sistema de Pit-lane nas 

probas de marcha en pista para categorías Xuvenil e inferiores. 

 

 Acórdase facer un Exame de Xuíz Territorial o 14 de decembro de 2014. 

 

 Os delegados solicitan máis seriedade cando se piden xuíces a outras delegacións, xa que moitas 

veces confirman un número de xuíces e o día da competición aparecen menos. 

O presidente recalca que é importante solicitar os xuíces canto antes, para ter tempo o CGX de 

facer as xestións. 
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