FEDERACION GALEGA DE CICLISMO

ACTA DA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA
16 de febreiro de 2019
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No Hotel Congreso de Teo, a 16 de febreiro de 2019, reunidos en segunda convocatoria, as
16.45 horas, os membros da Asamblea Xeral da Federación Galega de Ciclismo (FGC) que se
relacionan a continuación:
Xunta Directiva
1.Presidente: D. Juan Carlos Muñiz
Secretaria: Dña. Begoña Carpinteiro
Tesoreiro: D. Esteban Lorenzo
Vogal: D. Oscar F. Sánchez
Estamento de clubes
2.Barbantia Roda, SD (D. Manuel Gómez)
3.Betanzos, CC (D. Alberto Ballester)
4.Bici Verde, CC (Dña. Begoña Carpinteiro)
5.Caimanes Betanzos, BTT C. (D. Pedro I. Fuentes)
6.Cambre, CC (D. Carlos Candal)
7.Coruxo, CC (D. José Vila)
8.Maceda, CC (D. Antonio Saa)
9.Milagrosa, CC (D. Luis López)
10.Monte Xalo, PC (D. Julio Brandariz)
11.O Rosal, CC (D. Gerardo Álvarez)
12.Orensano, CC (D. Carlos Moure)
13.Saltamontes, CC (D. Juan José Santos)
14.Ponteareas, CC (D. Marcos Porto)
15.THC Bike, C (D. Juan Luis Nogueira)
16.Vigués, CC (Dña. María José Prado)
17.Viveiro, CC (D. Cesareo Lage)
Estamento de deportistas
18. Doña Susana Alonso
19.D. Raúl Castro
20.D. Esteban Lorenzo
21.D. Ramón Romero
22.D. Alejandro Trasbach
Estamento de técnicos
23.D. Luis Fernández
24.D. Noé Rodríguez
Estamento de xuíces-árbitros
25.D. Jose Luis Padín
Invitados
D. Juan Ramón Villa Castro (O Rosal, CC)
D. Francisco Brea Sánchez (Betanzos, CC)
D. Alfonso Tajuelo Gil (Pulpeiros Mugardos, C)
D. Amadeo Docampo Masenlle (THC Bike, C)
D. David Ricardo Verreal Martínez (THC Bike, C)
D. David Lema Costas (Maceda, CC)
D. Jose Manuel Marante Suárez (Monte Xalo, PC)
D. Brais Cela Álvarez (Milagrosa, CC)
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D. Juan Carlos Muñiz, Presidente de la FGC, dá comezo á Asemblea Xeral Ordinaria dando
as grazas aos asembleístas pola súa participación e asistencia á primeira asemblea da nova
lexislatura. Unha asemblea que por motivo do proceso electoral debería ser celebrada en
decembro e tívose que aprazar ata esta data. A continuación, presenta aos membros da Xunta
Directiva da FGC e dá paso á Secretaria, Dona Begoña Carpinteiro, que tras o reconto de
membros asistentes indica que foron debidamente acreditados 25 asembleístas.
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Antes de comezar coa orde do día, o Presidente dá a benvida aos novos presidentes, D. Juan
Carlos Candal Da Cruz do Cambre CC, e D. Jose Vila Álvarez do Coruxo CC. E coa mesma,
procede ao comezo da reunión co primeiro punto da orde do día:
1. Aprobación da acta da reunión anterior: Asemblea Xeral Ordinaria do 10 de febreiro
de 2018
O Presidente indica aos novos asembleístas que os borradores das actas das reunións
anteriores non se adoitan ler e que directamente se someten á súa votación. Sen recibir
observacións ao borrador da acta do 10 de febreiro 2018 sométese a votación quedando
aprobada con 23 votos a favor e 2 abstencións: 2 ( THC Bike C e Vigués CC)
2. Aprobación das Contas anuais do exercicio 2018
a) Exposición das Contas
O Presidente vai debullando a desagregación de cada conta, na que dentro de cada unha
detállanse os importes correspondentes. Algunhas das contas son os ingresos de doazóns,
ingresos de licenzas, o seguro, e o mesmo para os gastos, cada importe queda reflectido en
cada conta. O exercicio dá un saldo positivo de 44.029,14€ que axudará a reverter as perdas
dos exercicios anteriores. Agora mesmo, a débeda da FGC rolda os 50.000€ que se espera
liquidar nos seguintes dous anos.
Incorpórase no minuto 16.58, Biciosos-Rías Baixas, PC (D. Eduardo Fernández) sendo 26
asembleístas para o reconto de votos.
b) Informe da Comisión Delegada
As contas 2018 foron obxecto de informe favorable perceptivo da Comisión Delegada. A
Secretaria dá lectura do devandito informe en cumprimento dos Estatutos da FGC.
Incorpórase no minuto 17.00, Marín, CC (D. Alberto Do Río) sendo 27 asembleístas para o
reconto de votos. Como convidada Dna. Irene Trabazo Bragado (Marín CC)
Para finalizar o punto, o Presidente comprométese a seguir reducindo a débeda da FGC
exercicio tras exercicio, con máis actividade, máis licenzas, con eventos de especial
relevancia, etc..
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Incorpórase no minuto 17.05, 9.Ferrol, CC (D. Pedro Ausin) sendo 28 asembleístas para o
reconto de votos.
Non formulándose observación algunha ao presente punto, sométese a votación quedando
aprobado as contas anuais do exercicio 2018 co siguente resultado 25 votos a favor e 3
abstencións ( Biciosos-Rías Baixas PC, Marín CC e Vigués CC)
3. Aprobación da xestión do Presidente
a) Memoria das actividades realizadas en 2018
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O Presidente expón a memoria 2018 empezando polo apartado dos convenios coa Fegatri,
campañas metro e medio coa Xunta de Galicia, convenios de publicidade en radio e TV,
convenios con distintas empresas privadas e renovación coas clínicas para realizar probas de
esforzo.
No apartado deportivo, as actividades máis destacadas foron a Volta a Galicia con catro
etapas, a Volta a Coruña, o VI Roteiro do Albariño, a ampliación da Copa Galicia en todas as
disciplinas, VIN Circuito Deputación da Coruña de BTT- XC, Campionatos de Galicia en
todas as disciplinas incluíndo como novidade, o de CRE e XCUM. Open de España de BTTEnduro en Mugardos, Open de España XCUM en Lalín, Trofeo Astur-Cántabro-Gallego e
Campionato de España Escolar en Baños de Molgas. As seleccións galegas junior
participaron nos Campionatos de junior en roteiro, CRI por equipos no III Trofeo A
Cistérniga e VII Trofeo Federación, XXIV Gipuzkoa Klasika, III Volta Ribeira Do Douro.
A selección cadete roteiro na VII Txuma Internacional. Concetración de juniors roteiro en
Pontevedra. Medalleiro total en Campionatos de España 2018: 31 medallas.
Ciclistas galegos convocados coa seleccións españolas 2018: Iván Feijoo, Irene Trabazo,
Carlos Canle e Adrián Barros Mundial de ciclocrós Valkenburg ( Paises Baixos) xaneiro.
Cristian Mota selección sub 23 Copa das Nacións Republica Checa, maio. Carlos Canle e
Adrián Barros para o Campionato de Europa junior BTT- XCO Austria xullo. Pablo
Rodríguez, Angel Suárez, Carlos Canle e Adrian Barros no Mundial de BTT en Lenzerheide
(Suíza) setembro. Susana Alonso no Mundial de BTT-Maratón en Auronzo (Italia) setembro.
Carlos Canle nos Xogos Olimpicos da Mocidade Buenos Aires outubro.
O Presidente resume este apartado agradecendo o traballo dos deportistas e das directivas dos
clubs. Para finalizar, resalta o volume de licenzas cun 3% máis, seguindo en crecemento,
roldando as 8.000 licenzas e con 39 clubs máis que fai tres-catro anos, sendo leste o resultado
dun traballo feito por todos por escolas, clubs e a propia FGC tentando colaborar con todos.
O Presidente resalta o traballo e o asesoramento da FGC, sendo a mesma as que custea e
organiza probas desertas, para dar continuidade á promoción, para que os deportistas poidan
ter competicións en casa, sen ter que desprazarse.
b) Informe da Comisión Delegada
A Secretaria dá lectura do informe favorable
cumprimento do art.9 g) dos estatutos da FGC.

perceptivo da Comisión Delegada en
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Non formulándose ningunha observación algunha ao presente punto, sométese a votación
quedando a xestión do Presidente aprobada por unanimidade dos presentes
4. Aprobación do Orzamento Anual do exercicio 2019
a) Exposición do Orzamento
O Presidente explica a comparativa do orzamento 2019 (1.098.000€) respecto ao ano anterior
2018 (1.068.000€) cun incremento de 30.000€. Seguidamente, detalla os importes de cada
partida orzamentaria, describindo as peculiaridades de cada unha.
b) Informe da Comisión Delegada
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A Secretaria dá lectura do informe favorable
cumprimento do art.13. 2a) dos estatutos da FGC.

perceptivo da Comisión Delegada en

Non formulándose ningunha observación algunha ao presente punto, sométese a votación
quedando o Orzamento 2019 aprobado por unanimidade dos presentes.
5. Estudo e aprobación das Obrigacións Financeiras 2019
O Presidente manifesta que por segundo ano consecutivo a FGC conxela o prezo das licenzas
mantendo os mesmos importes. Respecto a as taxas de arbitraxes, preséntase unha proposta de
subida de taxas das escolas pasando de 250€ a 300€, BTT- Enduro e BTT- XCM soben de
240€ a 270€. E tamén se sobe o prezo da celebración de varias probas nun mesmo día
pasando de 100% da taxa máis elevada e 50% das segunda á proposta de 100% da taxa máis
elevada e o 50% das seguintes. Estas propostas son recibidas desde o CTA. Toma a palabra a
Secretaria para indicar que estas propostas de taxas non contan co visto e prace da Comisión
Delegada que mostro o seu desacordo coas mesmas. Intervén D. Alberto do Río, en
representación do Marín CC, para dicir que non entende esta subida, que non existe un
argumento. D. Marcos Porto, en representación do Ponteareas CC, propón seguir igual, cos
prezos establecidos. Ábrese un extenso debate acerca destas taxas.
Antes de someter a votación a táboa de taxas arbitrais, a Secretaria intervén para comentar
que se a Asemblea decide votar en conxunto as Obrigacións Financeiras falta por presentar a
última modificación no apartado dos premios económicos do BTT- XCO cuxos importes
baixarían debido á proposta de baixada na cota de inscrición a 5€ que será estudada no
borrador de Normativa Técnica do punto 7 da orde do día. A nova proposta de premios
redúcese de 490€ a 410€. Neste sentido, Alejandro Trasbach, polo estamento de deportistas,
propón a eliminación de premios no BTT- XCO e non cobrar inscrición, baseándose en que o
organizador non saca beneficio ao destino dos premios, este diñeiro podíase investir en
mellorar a proba, que sexa máis atractiva para os deportistas. Continúa o debate acerca das
novas propostas das Obrigacións Financeiras.
Toma a palabra D. Ramón Romero, polo estamento de deportistas, para pedir que se inclúa na
Normativa que como mínimo ten que haber 3 persoas por categoría para poder cobrar os
premios. D. Raúl Castro, deportista, engade que outra opción sería que se poderían aplicar os
premios en función dos participantes que haxa, baixando desta maneira os importes.
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Por acordo maioritario da Asemblea decídese que se vote a táboa das taxas de arbitraxe por
separado. Sométese a votación quedando a proposta desestimada co seguinte resultado 4
abstencións (Bici Verde CC, Marín CC, Esteban Lorenzo por estamento deportistas e
Presidente) e 24 votos en contra. Polo que as taxas de arbitraxe conxélanse cos mesmos
prezos para a tempada 2019.
A continuación, sométese a votación a táboa de premios económicos para o BTT- XCO,
pasando de 490€ a 410€, quedando a nova proposta co seguinte resultado 3 votos a favor, 4
abstencións ( THC Bike C, Viveiro CC, Betanzos CC e José Luis Padin polo estamento de
árbitros) e 21 votos en contra. Polo que a táboa de premios económicos non será modificada
para a tempada 2019.
En resumo, quedan desestimadas as propostas presentadas ás Obrigacións Financeiras 2019.
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6. Estudo e aprobación do Calendario Deportivo 2019
Toma a palabra a Secretaria explicando aos asembleístas que os calendarios enviados xunto
coa documentación da Asemblea estaban actualizados ata esa data. Durante a semana,
traballouse para solucionar todas as coincidencias que quedaban pendentes e presentar á
Asemblea os calendarios case definidos para que a partir de mañá sexan os calendarios
definitivos, a expensas das modificacións que sufran.
Proxéctase primeiro o calendario de estrada e indican que coa publicación da convocatoria de
Eleccións Xerais para o 28 de abril, as probas calendadas para ese día é probable que teñan
que ser cambiadas, que a Federación se poñerá en contacto cos clubs organizadores. En caso
de modificación de data, será a Comisión Delegada a que aprobe as novas datas. A Secretaria
anuncia as sedes dos Campionatos de Galicia 2019: CRI asígnase a Vilalba-As Pontes; o
Campionato de fondo en cadetes, juniors e mulleres terá lugar en Betanzos quedando
pendente de data; Camp. de másteres en Tui, CRE sen solicitudes. Falta por adxudicar o
Camp. de elite- sub 23.
Respecto ao calendario de BTT, destaca a promoción do Mini DH cun calendario de cinco
probas ata a data. En referencia aos Camp. de Galicia, o de XCO asígnase para o Concello de
Ares, só queda pendente asignar data, pero con toda probabilidade irase a despois dos Camp.
de España. Intervén, D. Jose Vila do Coruxo CC para propoñer que se repita a fórmula da
Copa Galicia/Trofeo Federación no XCO e que leste mesmo sistema aplíquese tamén no
Ciclocrós, que nesta disciplina os deportistas que competiron a nivel nacional víronse moi
prexudicados. Ademais, propón un requisito para as probas de Copa Galicia que teñan puntos
nacionais, porque sería un incentivo á xente de fóra para gañar puntos e ademais favorecía aos
corredores galegos para saír mellor situados nas grellas do Camp. de España. As probas serían
de categoría H.5. Queda a proposta para estudo.
A Secretaria continúa anunciando as sedes dos Camp. de BTT 2019, o XCM será en Lalín,
última proba de Open de España. O de Enduro, celebrásese en Gondomar. E só falta o de
DH que non recibiu solicitudes en forma. Continúa a exposición do resto de disciplinas de
BTT, intervindo D. Juan Luís Nogueira do THC Bike, para solicitar que se separe máis no
tempo o Camp. de Galicia do Camp. de España que este ano se celebrará en Moaña. A
Directiva respóndelle que non quedan datas para situar unha nova data para o autonómico,
sendo a data actual idónea como antesala do nacional. Sen máis observacións sométese a
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votación quedando o calendario deportivo 2019 aprobado por 26 votos a favor e 2 abstencións
(Cambre CC e José Luis Padín)
7. Estudo e aprobación da Normativa Técnica FGC 2019
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A Secretaria explica que a Normativa Técnica FGC preséntase dividida en Títulos, Título I
Disposicións Xerais, Título II Estrada, Título III BTT e Título V Ciclismo para Todos. Dáse
comezo ao momento co estudo de novidades no Título I. Disposicións Xerais. Trátase a
proposta do día de peche das inscricións de carreiras que pasa a ser os mércores. Ábrese un
pequeno debate entre varios asembleístas que mostran o seu desacordo, que solicitan
continuar pechando o xoves. Ademais xorde o problema que conleva pechar a preinscrición
anticipadamente non podendo inscribirse no mesmo día da proba. Interveñen Marin CC,
Ponteareas CC, Luís Fdez Oliveira, Coruxo CC, Cambre CC, O Rosal CC e Vigués CC.
Finalmente, a normativa quedará como máximo ás 23.59 horas do mércores anterior.
Outra proposta para debater é que “a medida do posible, a confirmación da inscrición sexa
realizada por persoas con licenza de monitor, director deportivo, ou licenciado”. Discútese
esta proposta entre os asembleístas Marín CC, Cambre CC, Maceda CC, Coruxo CC,
Milagrosa CC, chegando á conclusión entre todos de engadir un representante de club con
autorización expresa polo mesmo club.
Seguinte punto a tratar “para probas de estrada, a categoría mínima do Director Deportivo
para poder facer a inscrición do club (tamén poidan participar no sorteo de vehículos
seguidores)” A proposta dos asembleístas é a seguinte: Para escolas: monitor - Para cadetes
roteiro: mínimo Nivel I. / cadetes circuíto: monitor - Para junior: mínimo Nivel II. - Para sub
23 e elite: Nacional III. - Para másteres: Nivel I. Intevienen no debate Marín CC, Cambre
CC, Betanzos CC, Milagrosa CC, Roseira CC, Vigués CC, Coruxo CC
Abandonan a reunión ás 19.25, Saltamontes CC e Barbantia Roda, SD., quedando 26
asembleístas
Seguindo a Normativa, Titulo II, Probas na estrada. A Secretaria dá lectura ao escrito do
Ponteareas CC coa proposta referente ás probas de gymkanas, “Nas gimkanas darlle unha
volta, proposta é facer como en Portugal, gimkana coa clasificación cos obstáculos, os fallos
e tempos e despois unha carreira, tamén con clasificación e cada unha delas puntua e despois
fan media”. D. Marcos Porto expón o tema e se debate entre os asembleístas Viveiro CC,
Marín CC e o mesmo Ponteareas CC. En representación do Viveiro CC, D. Cesareo Lage,
describe como realizan estas probas en Asturias podendo en Galicia seguir o mesmo sistema,
que para as categorías de promesas e principiantes márquense as bicicletas para que os/as
participantes utilizen a mesma bicicleta para a gymkana e para a carreira. Ponteareas CC
engade tamén que cada árbitro controle a cada participante para axilizar a proba. Esta
proposta será incluída na normativa.
A Secretaria continúa co escrito do Ponteareas CC, incluíndo coa aceptación da Asemblea a
súa nova proposta á normativa, Que as mulleres corran o mesmo número de voltas que os do
xénero contrario, xa que é unha reivindicación delas nas carreiras deste ano 2018. E por
último, Normativa e rexistro de escolas de ciclismo, tal como xa ten a RFEC. Para que non
calquera poida dicir que ten unha escola de ciclismo, sen ter titulación de Director Deportivo,
xa que por unha banda non podemos estar a pedir toso tipo de requisitos ás escolas que estan
legais, pero ás que non o estan facer caso omiso. A Federación creará este rexistro coa
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implantación da nova web e esixirá licenza de director deportivo para ter a consideración de
Escola de ciclismo.
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A continuación, preséntase o Título III, Probas en BTT. Comézase coa nova inclusión da
categoría E- Bikes para as probas de BTT Enduro e Maratón, sendo nesta última disciplina
unha decisión máis polémica que tras as intervencións de dous asembleístas D. Alejandro
Trasbach e Noé Rodríguez, polo estamento de técnicos, decídese por unanimidade da
Asemblea que as E- Bikes só participen na disciplina Enduro.
A Secretaria dá lectura á proposta recibida por escrito en prazo de D. Raúl Castro, “1.
Apartado "Categoría E- Bikes" deberíase limitar o uso de baterías, que só se poida empregar
durante a proba a propia batería da bici sen poder portar outras baterías para o seu recambio,
nin substituír a mesma por outra, nin recargala durante as probas, o cal significaría unha
vantaxe considerable e unha situación perigosa pola manipulación de baterías en condicións
extremas”. Esta proposta é admitida pola Asemblea e será incluide en normativa. “2.
Apartado "III- J": a orde de saída debería ser: grupo de competición, marcha cicloturista e "x"
minutos mais tarde E- Bikes. Na orde proposta "grupo de competición, E- Bikes,..." e moi
fácil que se de a circunstancia de que o primeiro corredor en cruzar a liña de meta sexa unha
E- Bikes quitándolle protagonismo o vencedor real da proba.” Esta proposta queda
desestimada, ao decidir que as E- Bikes non participen nas probas de BTT-Maratón.
Continúa a exposición do Título III, o Presidente sinala que en referencia ás ambulancias
inclúase o seguinte “con persoal cualificado a Real Decreto de Galicia” debido a que algunha
empresa non cumpre coa normativa vixente, para que os organizadores téñano en conta á hora
de contratar as ambulancias. O seguinte tema a debater é a obrigatoriedade de ter duchas en
todas as probas de BTT, pola dificultade loxística e económica que conlevaría. Os
asembleístas, Alejandro Trasbach e D. Ramón Romero, Marin CC, Coruxo e Cambre CC,
discuten o punto, tendo que o Presidente propoñer unha votación para que sexa recomendable
ou obrigatorio. Votos a favor de “recomendable”: 14. Votos a favor “obrigatorio”: 3 e 9
abstencións.
Seguindo sobre o BTT, a Secretaria comenta que nese momento recupera as propostas que
quedaron pendentes sobre o XCO, anular os premios en metálico de Alejandro Trasbach e
establecer un mínimo de tres participantes para a cobranza dos premios por parte de D.
Ramón Romero.
Primeira proposta de Alejandro Trasbach para o XCO, anular os premios económicos con
inscrición gratuíta. Tras debate son sometidas a votación:
Proposta 1.Sen inscrición, nin premios: 3 a favor
Proposta 2.Premios 410€, inscrición 5€: 3 a favor
Proposta 3.Premios 490€, inscrición 10€: 11 a favor
Abstencións: 9
A continuación, exponse a proposta de D. Ramón Romero, polo estamento de deportistas,
establecer un mínimo de tres participantes para a cobranza dos premios económicos, cuxa
votación resulta de 6 votos a favor e 10 votos a deixar como está a normativa.
Abandonan a reunión ás 20.35, Ferrol CC e D. Ramón Romero, quedando 24 asembleístas
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Toma a palabra, D. Marcos Porto do Ponteareas CC para preguntar pola proposta que
quedaba pendente do seu escrito: Que as categorías de cadetes e xuvenís non paguen por
inscricións en ningunha modalidade, xa que son menores de idade e hai que incentivar as
escolas, á parte de que é ilóxico que paguen por inscrición e con todo
por normativa non poden cobrar premios. En Portugal estas categorías non pagan polas
inscricións. Ábrese debate entre o Coruxo CC, THC Bike C, Ponteareas C e Biciosos-Rías
Baixas PC. Durante o debate, Begoña Carpinteiro en representación do Bici Verde CC
propón que a norma se aplique só aos cadetes. D.Esteban Lorenzo comenta que se se anula as
inscricións das categorías, cadetes e juniors, no DH anularíase totalmente a disciplina.
Maceda CC opina que descoñece o DH e o Enduro, e que se non vote en conxunto. A
Secretaria resume que a proposta do Ponteareas CC, realmente só afecta ao DH, Enduro e os
juniors que compiten nalgúns XCM.
Incorpórase á reunión ás 20.40, D. Fco. Javier Cajiao, vicepresidente da FGC e presidente
do CTA.
Para finalizar esta proposta do Ponteareas CC sométese a votación a exención do pago de
inscrición para cadetes e juniors en todas as disciplinas: 12 votos a favor. Abstencións: 4
(Susana Alonso, Cambre CC, Betanzos CC e Maceda CC.) En contra: 6 ( THC Bike CC, Bici
Verde CC, Monte Xalo PC, D. Esteban Lorenzo, D. Raúl Castro e D. Alejandro Trasbach)
A proposta do Bici Verde xa queda desestimada.
Abandonan a reunión ás 21.00, THC Bike C e Milagrosa CC,sendo 22 asembleístas
A Secretaria continúa coa exposición do Título III, en Enduro decídese por unanimidade da
Asemblea, que a categoría cadete pase a ser obrigatoria, deixando de ser opcional.
Abandonan a reunión ás 21.07, Biciosos-Rías Baixas PC, sendo 21 asembleístas e ás 21.09,
Monte Xalo PC., 20 asembleístas
Comeza o artigo dedicado ao Mini BTT coa eliminación da categoría cadetes a proposta do
CTA e da Directiv. Xorde debate entre Cambre CC, Marín CC, Coruxo CC, Betanzos CC e
Ponteareas CC. Sométese a votación co seguinte resultado: 14 votos a favor, 5 en contra e 1
abstención. Queda aprobado que a categoría cadete continúe participando xunto cos infantís
nas probas de Mini BTT.
Continúa a exposición, cando a Secretaria pregunta aos asembleístas se ten algunha proposta
de cambio para a formación das grellas de saída, intercámbianse opinións entre Coruxo CC,
Ponteareas CC, Luís Fernández, Javier Cajiao e Maceda CC. O debate derívase a que os
clubs Maceda, Cambre, Caimanes e Betanzos propoñan á Asemblea que o calendario de
Mini BTT divídase en dúas zonas norte e sur. A partir de aí, continua a reunión cun extenso e
polémico debate porque a proposta implica unha decisión moi importante que afecta a moitos
clubs e que non estaba incluída no borrador da normativa.
Abandonan a reunión ás 21.37, O Rosal CC., Alejandro Trasbach e José Luis Padín, quedando
17 asistentes con dereito a voto
A Secretaria insiste en que a proposta quede recollida, pero que non debería ser incluída
porque non ía no borrador da normativa. Por decisión maioritaria da Asemblea, decídese que

FEDERACION GALEGA DE CICLISMO
a proposta de crear a liga “ norte e sur” sexa sometida a votación quedando o resultado final
con 7 votos a favor, 7 abstencións e 3 en contra.
Abandonan a reunión ás 22.00, Betanzos CC., quedando 16 asistentes con dereito a voto
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A continuación, se debate cal serán as catro probas intermedias ás que poderán asistir todas as
escolas dentro de Lígaa “norte e sur”. Acórdase entón que o criterio de asignación sexa a
antigüidade quedando unha sede por provincia, alternando as sedes cada tempada. A votación
a esta proposta queda da seguinte forma: 9 votos a favor, 7 abstencións (D. Raúl Castro, D.
Esteban Lorenzo, Dona Susana Alonso, Bici Verde CC, Coruxo CC, Ponteareas CC e
Presidente). As sedes elixidas son Cambre, Medela, Maceda e Marín.
A Secretaria dá paso ao último título, o do Ciclismo Para Todos, de nova creación na
Normativa Técnica FGC. Toma a palabra D. Carlos Moure, en representación do Ourensán
CC, para queixarse de que o borrador de normativa presentado non é exactamente igual que o
da RFEC. A Secretaria respóndelle que si está todo fóra do seguinte “A cronometraxe dará
lugar á medición de tempo que será establecido para as categorías homes e mulleres, e por
grupos de idade. Poderán establecerse outras categorías suplementarias (clubs,..)” que a
Directiva e o CTA propón que isto non se aplique en Galicia, que non sexan carreiras
competitivas, participando con licenzas de 1 día e cicloturistas, sen árbitros e con
clasificacións. Analizada a petición do Ourensán CC sométese a votación quedando o
seguinte resultado 5 votos a favor, 7 abstencións (Presidente, D. Raúl Castro, D. Luís
Fernández, Maceda CC, Coruxo CC, Viveiro CC e Caimanes Betanzos BTT C.) e 4 votos en
contra (D. Esteban Lorenzo, Dona Susana Alonso, Bici Verde CC e Marín CC) polo que a
petición do Ourensán CC será incluída na normativa.
Para finalizar o punto 7 da orde do día sométese a votación a Normativa Técnica FGC 2019
quedando aprobada por 13 votos a favor, 2 en contra (D. Luís Fernández e Coruxo CC) e 1
abstención (Ponteareas CC.)
8. Varios, Rogos e Preguntas
D. Carlos Moure informa os asembleístas que o vindeiro martes se vai a aprobar a reforma do
Código penal e tamén que o Ourensán CC e a Fundación Ado Moure puxo en funcionamento
a plataforma de denuncias voluntarias para que todos os clubs promocióneno aos seus
ciclistas, dicíndolles que usen cámara pola súa seguridade.
E sen máis asuntos que tratar, sendo as 22.40 horas, levántase a sesión.
VºBº
O Presidente,

A Secretaria

Juan Carlos Muñiz Nieto

Begoña Carpinteiro Manteiga

