FEDERACIÓN GALEGA DE CICLISMO

ACTA ASAMBLEA XERAL ORDINARIA
7 de decembro de 2019
No Hotel Congreso de Teo, o 7 de decembro de 2019, reunidos en segunda convocatoria, ás 16.48
horas, os membros da Asemblea Xeral da F
Federación
ederación Galega de Ciclismo (FGC).
(
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D. Juan Carlos Muñiz, Presidente da FGC, dá comezo á Asemblea Xeral Ordinaria dando as
grazas aos asembleístas pola súa colaboración e asistencia, presenta aos membros da Xunta
Directiva: Secretaria, Dna. Begoña Carpi
Carpinteiro;
nteiro; Tesoureiro, D. Esteban Lorenzo e Vocal, D.
Ramón Troncoso, desculpando a ausencia do resto de directivos. E
Explica
xplica os órganos de goberno
da Federación Galega de Ciclismo e seguidamente
seguidamente, dá paso á Secretaria para pasar lista de todos
os asistentes debidamente
ebidamente acreditados:
Xunta Directiva
1. Presidente:: D. Juan Carlos Muñiz
Estamento de clubes
2. Betanzos,, CC (D. Alberto Ballester)
3. Bici Verde, CC (rep. Dña. Begoña Carpinteiro)
4. Biciosos-Rias
Rias Baixas, PC (rep. D. Eduardo Fernández)
5. Coruxo, CC (D. Jose Vila)
6. Ferrol, CC (D. Pedro E. Ausin)
7. Monte Xalo, PC (D. Julio Brandariz)
8. O Rosal,, CC (D. Gerardo Álvarez)
9. Os Esfola Arrós, CC (D. José Carlos Duro)
10. Ponteareas,, CC (rep. D. Manuel Gregores)
11. Tambre Bike, CC (José Amancio Espiñei
Espiñeira)
12. Vigués, CC (rep. Dña. María José Prado)
13. Viveiro,, CC (D. Cesareo Lage)
Estamento de deportistas
14. D. Esteban Lorenzo
15. D. Ramón Romero
16. D. Ramón Troncoso
Estamento de técnicos
17. D. Jose María Alvarez
18. D. Luis Fernández
19. Dña. Paula Lomba
20. D. Noé Rodríguez
Estamento de xuíces-árbitros
árbitros
21. D. Julio Varela
Invitados
D. Alfonso Tajuelo Gil (Pulpeiros Mugardos, C.)
D. Jose Manuel Marante Suárez (Monte Xalo, PC)
D. Francisco Brea Sánchez (Betanzos, CC)
Dña. Silvia García Seoane (Ponteareas, CC)
D. Miguel Tato (Puro Ciclismo)
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Antes de comezar coa orde do día, o Presidente explica o funcionamento da asemblea para os
asistentes que asisten por primeira vez, e coa mesma, procede ao comezo da reunión co primeiro
punto da orde do díaa establecido na convocatoria.
1. Aprobación das actas das reunións anteriores con data 16 de febreiro e 12 de setembro de
2019
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O Presidente indica aos asembleístas que os borradores das actas foron enviados con anterioridade
e que directamente se votan na asemblea. Sen recibir observacións ás mesmas sométense a
votación por separado. Para a primeira acta con data 16 de febreiro, o resultado é o seguinte:
abstencións 1, contra 1 e a favor 19. A votación á segunda acta do día 12 de setembro queda co
seguinte
nte resultado: abstencións 1, en contra 0 e a favor, 20.
2. Aprobación do Orzamento Anual do exercicio 2020
a) Exposición do Orzamento
O Presidente expón con axuda do proxector o orzamento de ingresos e gastos estimados para o
ano 2020, que ascende a un resultado de 1.104.740€.
Incorpórase no minuto 17.03, THC Bike C. (D. Juan Luís Nogueira) e un acompañante convidado
do mesmo club (D. David Verdeal) quedando presentes 22 asembleístas para o reconto de votos.
Na quenda de intervencións, D. Gerardo Ál
Álvarez
varez (O Rosal CC) pregunta por que se lle cobraron
520,00€€ de árbitros nunha cronoescalada que organizaron coa participación de cadetes, juniors e
másteres. O Presidente respóndelle que foi en función das taxas aprobadas nas Obrigacións
Financeiras aprobadas
adas pola Asemblea Xeral da FGC e pide trasladar a súa queixa ao seguinte
punto da orde do día no que se tratasen as taxas de arbitraxe.
D. Julio Varela (estamento de árbitros) pregunta se se vai a realizar curso de monitor porque os
clubs reclámano para o Mini BTT. O Presidente respóndelle que para o próximo ano está
programado a través dun convenio xunto con outras federacións facer en regimen en liña os
cursos de director deportivo 1 e 2 porque hai unha forte demanda para estes títulos. O curso de
monitor
itor tamén se podería facer ao ocupar só un día.
Finalizada a exposición do Orzamento, o Presidente explica que se algunha partida sufrise algunha
desviación informarase directamente á Comisión Delegada.
D. Julio Varela suxire que a Volta a Coruña con 90
90.000€
€ e a Volta a Galicia con 110.000€, por
que hai tan pouca diferenza entre ambas as porque só é unha etapa máis. O Presidente respóndelle
que é unha estimación do gasto, a subvención da Deputación da Coruña son 70.000
70.000€ e isto tense
que cadrar porque antes
es íase a fondos propios. Ponse a cantidade de 90.000
90.000€ porque a Deputación
non financia ao 100% o evento deportivo. En este sentido,, o Presidente comunica que aínda non se
cobrou as dúas últimas Voltas a Coruña e a FGC vai aguantan
aguantando
do pedindo pólizas de crédito
avaladas polo propio Presidente.
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b) Informe da Comisión Delegada
O Orzamento 2020 foi obxecto de informe favorable perceptivo da Comisión Delegada. A
Secretaria dá lectura do devandito informe en cumprimento dos Estatuto
Estatutos da FGC.
Sen máis observacións, sométese a votación o Orzamento anual do exercicio 2020 quedando
aprobado por unanimidade de todos os presentes.
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3. Estudo e aprobación das Obrigacións Financeiras 2020
O Presidente sinala que as Obrigacións Financeiras expóñense na páxina web e informa que a
proposta por parte da FGC para o ano 2020 sobre as taxas de carreira e as taxas de arbitraxe sexa
mantelas conxeladas por terceiro ano consecutivo. Retoma a queixa do O Rosal, CC polo cálculo
das taxas de arbitraxe aplicadas na súa proba. Ao participar varias categorías aplicouse a taxa máis
alta, neste caso a de máster e o 50% da segunda categoría máis alta, a de junior, que dan un total
de 520€.
€. Gerardo Álvarez insiste en como se pode arranxar isto. O Presidente respóndelle que
pase unha proposta para tentar baixar estas taxas arbitrais, pero será dificil porque a propia FGC
está a financiar no cómputo global, só algunhas carreiras deixan unha pequena marxe de beneficio.
Toma a palabra D. Julio Varela, propoñendo que se baixen as taxas federativas a aqueles clubs que
organicen varias carreiras na tempada. O Presidente indícalle que cando o fondo negativo da FGC
estea resolvido, é cando se poderán estudar outras fórmulas como fan noutras federacions qu
que
contan con solvencia económica.
O Presidente continua coa exposición das Obrigacións Financeiras. No apartado dos prezos de
licenzas, respecto ao Plan Xogade (6 a 16 anos), Dna. Paula Lomba (estamento de técnicos)
pregunta se a licenza Xogade abarca ttodo
odo o ano. O Presidente explícalle que o seguro Xogade vai
adherido a unha licenza federativa. Se un neno entra en outubro nunha escola debe pagar a licenza
para eses tres meses obrigatoriamente.
O Presidente segue presentando a proposta de prezos de lic
licenzas
enzas sinalando que as licenzas de
elite- sub23 van equiparar coas de máster, todas a 105
105€.
€. Aproveita para anunciar que no 2020 o
Protocolo de actuación dun sinistro vai cambiar, contarase cunha nova plataforma, Itegra, a
compañía será Axa e o broker, Aon. Continuando coa exposición, a licenza cicloturista subirá de
88€€ a 91€. Os dous tipos de carnés ciclistas, que dependen da RFEC, tamén subirán o seu prezo
en dous euros, 22€€ e 42€ e indica que a validez dos mesmos é dun ano empezando desde o día que
se tramita.
Intervén D. Manuel Gregores (Ponteareas, C. C.) pregunta que prazo ten a licenza actual no novo
ano. O Presidente infórmalle que se ten a licenza en vigor no ano e chegado o día 2 de xaneiro non
se tramitou a nova, chegado o día 3 a FGC ten esa marxe coa compañía de seguro negociado polo
cambio de compañía, en caso de accidente estaría cuberto.
D. Ramón Romero (Pulpeiros
Pulpeiros Mugardos, CC) afirma que coa licenza en vigor se o día 31 de
decembro tense un accidente existe unha prórroga de 18 meses de cobertura do seguro. O
Presidente corrobórao.
O Presidente comenta máis aspectos sobre as licenzas, para a apertura da nova campaña de
tramitación, a FGC primeiro debe aprobar os prezos das súas licenzas, despois esperar a que a
UCI e a RFEC abran a plataforma. A Secretaria engade que a novidade para o próximo ano, será a
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fotografía incluída na licenza. D. Pedro Ausín (Ferrol CC) pregunta se o carné ciclista levase foto.
Respóndeselle que non.
A Secretaria informa que a partir do próximo ano, esi
esixirase
xirase o pago das taxas no momento de
presentar os regulamentos e solicitar os certificados para os permisos. Ela mesma termina de
presentar a proxección das Obrigacións Financeiras sen modificacións o apartado dos premios
económicos.
Sen máis preguntas sobre
obre as Obrigacións Financeiras, pasan a someterse a votación quedando co
seguinte resultado: abstencións 0, en contra 1 e a favor 21.
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4. Estudio e aprobación do Calendario Deportivo 2020
O Presidente comeza o punto explicando que se abriron dous prazos por temas da DXT entre os
meses de outubro e novembro. As federacións continuan comunicando e xestionando os eventos
deportivos, pero aconsella aos clubs que empecen a traballar co programa Traza da DXT.
Seguidamente, a Secretaria presenta os calendarios anunciando as posibles sedes dos Campionatos
de Galicia 2020.
O Presidente comenta que se está estudando a posibilidade que no Campionato de Galicia de CRI
esíxase unha participación previa noutras probas de similares características para evitar que haxa
tantas baixas o día da competición do campionato. Por mor disto, D. Luís Fernández (estamento
de técnicos) pregunta se na plataforma pódese eliminar un rexistrado porque na páxina de equipos
non se pode. A Directiva toma nota para facer a xestión.
Retomando
do o tema do Campionato de CRI, D. Julio Brandariz (Monte Xalo, PC) comenta que se
podería aplicar con periodicidade dun ano, o corredor que correu o ano pasado que xa teña a praza
para o seguinte. Ou tamén expón unha Copa Galicia de CRI. O Presidente recolle todas as ideas
para decidir o mellor filtro para a participación neste campionato.
A Secretaria termina a exposición do calendario de estrada pasando a detallar o de BTT. Unha vez
finalizado, explica que o calendario queda aprobado desde o día da asemblea e todas as
modificacións ou novas probas que se incorporen serán sometidas a votación da Comisión
Delegada.
Para finalizar, o Presidente informa que todos aqueles clubs organizadores que teñan algunha
débeda pendente coa Federación ata que non ssexa
exa resolta non poderán realizar o evento, as probas
non serán validadas.
Sen máis preguntas por parte dos asistentes, sométese a votación quedando aprobado por
unanimidade o calendario deportivo 2020.
5. Estudio e aprobación da Normativa Técnica 2020
O Presidente explica que todos os anos a normativa técnica sofre modificacións e adaptacións tras
os novos cambios a nivel internacional UCI e a nivel nacional da RFEC. As propostas na
Normativa Técnica FGC foron acordadas nas reunións técnicas mantidas durante o mes de
novembro entre a FGC e os clubs de todas as modalidades. Dichas propostas unha vez incluídas
no borrador de normativa técnica foron supervisadas polo CTA, antes do seu envío aos
asembleístas.
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Acórdanse cinco minutos de descanso ás dúas hhoras
oras da reunión, antes de empezar co estudo de
propostas da normativa técnica.
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Tras o descanso, toma a palabra a Secretaria presentando o Título 1. Disposicións Xerais, dando
conta a súa vez das propostas recibidas por parte dos asembleístas.
Proposta 1 de D. Julio Varela (estamento de xuíces
xuíces-árbitros)
árbitros) eliminar o seguinte parágrafo en art.
I- H. Preinscricións e Inscricións. Páx.6 “Na medida do posible, a confirmación da inscrición será
realizada por persoas con licenza de monitor, director deportivo, lic
licenciado
enciado ou representante de
club con autorización expresa por el mesmo
mesmo”. Substituíndo por “En toda proba de escolas, a
inscrición só será autorizada a un monitor ou director deportivo do club participante”.
D. Julio Varela manifesta que non pode incluír nno
o programa informático a unha persoa que non
ten licenza, ademais pregunta en quen recae a responsabilidade en caso de accidente do neno/a. O
Presidente dille que en caso de accidente, está cuberto polos seguros da FGC, e aproveitando o
tema recomenda aos clubs que ademais do RC do club, que no caso de que alguén reclame danos
á directiva é conveniente que a xunta estea cuberta tamén coa súa propio RC. Por mor desta
proposta, ábrese un extenso debate sobre as funcións dos monitores e os directores deport
deportivos.
Tras finalizar, acórdase desestimar a proposta de D. Julio Varela, quedando sen modificar a
norma.
Proposta 2 de D. Julio Varela, eliminar no mesmo art. II- H. Páx. 6 “Os auxiliares terán
obrigatoriamente licencia da RFEC”
RFEC”. E substituír por “Toda persoa
rsoa que vaia nun coche de
equipo debe posuír licenza da RFEC”
RFEC”.. Tras debate, a asemblea acorda que a normativa
contemple “De maneira excepcional, o Presidente do Xurado Técnico da proba autorizase ao
organizador os invitados para acceder aos coches dos eq
equipos”.
Antes de terminar o Titulo I. D. Julio Varela solicita que as medidas dos números nos dorsais
vaian acordes á normativa, que se corrixa o grosor e a altura das cifras, xa que nos dorsais de catro
números é moi difícil collelos. Ademais, indica que os dorsais de estrada deben levar a
publicidade só na zona inferior. A Directiva toma nota da solicitude.
A Secretaria dá paso ao Título II. Probas na estrada. A única novidade en cumprimento da nova
normativa RFEC, é a seguinte “En todas as probas do calendario FGC das categorías elite,
sub23, júnior e cadetes está permitido a utilización de radio ou outros medios de comunicación a
distancia para vos corredores, así como a posesión de calquera equipamento válido para este
fin”. Sen preguntas por par
parte dos asistentes, continua co art. II- N.9.-Probas
Probas das gymkanas dando
lectura ás novidades neste artigo.
D. Gerardo Álvarez (O Rosal CC) quéixase que respecto a as gymkanas na normativa deberían
aparecer os obstáculos coas súas medidas correspondentes, xa que sempre reciben críticas da súa
proba. O Presidente respóndelle que xa está reflectido na normativa.
Ás 19.46 horas abandona a reunión, o Tambre Bike CC, quedando presentes 21 asembleístas
D. Manuel Gregores (Ponteareas, CC) tamén se queixa de que a normativa non quedo clara e cada
organizador facía as gymkanas de forma distinta. O Presidente respóndelle que agora se presenta
unha nova normativa mellor redactada para a súa aplicación. D. Manuel Gregores solicita tamén
que se marquen as bicicletas
tas para usar a mesma tanto na proba de gymkanas, como na de carreira
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para que non haxa desigualdade entre eles e non se xeren conflitos. Dna. María José Prado
(Vigués CC) engade que outra opción sería marcar as bicicletas facendo carreiras con
clasificacións
ións diferentes e cada un que compita en gymkana e na estrada. Xorde un extenso debate
acerca das probas de gymkanas. Finalmente, acórdase someter a votación a marcaxe ou non das
bicicletas quedando o seguinte resultado: 11 abstencións, en contra 2 e a ffavor 8.
A Secretaria dá paso ao Título III. Probas en BTT, directamente á disciplina de Enduro, art. III
III- K
tras a petición de D. Juan Luís Nogueira ( THC Bike, C.) ao ter que marcharse da reunión. A
Secretaria le as novidades da normativa consensuada
consensuadass na reunión previa cos clubs organizadores.
Destaca a proposta unánime por parte destes clubs en recuperar a cobranza de inscricións ás
categorías de cadetes e juniors. Interrompe D. José Vila (Coruxo, CC) mostrando o seu total
desacordo con esta medida,, sinala que se hai dous anos a FGC propuxo eliminar a obrigatoriedade
de quitar os premios en metálico, agora obrígaselles a pagar unha inscrición. D. Ramón Romero (
Pulpeiros Mugardos, C.) defende a medida explicando o sucedido nas probas de enduro
celebradas
lebradas este ano. O principal problema que houbo é que se anotaron cadetes, que logo non
apareceron na carreira, polo que a organización se vió prexudicada. D. Juan Luís Nogueira ( THC
Bike, C.) como organizador de enduro tamén defende a medida da cob
cobranza
ranza de inscricións ás
categorías menores. Tras un intenso debate, a medida sométese a votación con 7 abstencións, 4
votos en contra e 10 a favor, polo que queda aceptada a proposta da cobranza de inscricións
marcando un máximo de 10
10€ para os cadetes e de 15€ para os juniors.
Ás 20.24 horas abandona a reunión, o THC Bike, C., Vos Esfola Arrós, CC, Ferrol, CC
quedando 18 asembleístas.
A Secretaria continúa coa exposición do Título III. Probas en BTT. no art. III
III- J.1.5.- Orde de
Saída nas probas de Maratón, presentando a proposta do Mosqueteiros, ADC (ausentes) dando
lectura da mesma -Caixóns
Caixóns de saída: ampliar aos 50 primeiros da clasificación no canto dos 25
como esta ata o de agora. Cremos oportuno ampliar ese número de prazas para dar entrada a
moitos corredores que non chegando aos primeiros postos, se teñen un nivel importante e son
merecedores dese pequeno recoñecemento. Non habendo ningunha obxección por parte dos
asembleístas queda aceptada.
A seguinte proposta fai referencia á disciplina ddo
o XCO e é presentada polo Avanza, AD. con
Luís Fernández (técnico) presente, súmase tamén para defendela, D. Eduardo Fernández (
Biciosos- Rias Baixas PC). “Cremos que sería necesario establecer un número de voluntarios
mínimo de 10 durante a disputa ddas
as probas de xco ao longo do percorrido, para velar pola
seguridade dos participantes e axilizar a comunicación aos responsables sanitarios e a súa
asistencia.” Tras diferentes opinións dos asembleístas sobre a proposta exposta, queda aceptada
para incluírr na normativa quedando redactada como segue art.III
art.III- H.6.- Seguridade nos circuítos.
Por motivos de seguridade dos participantes estableceranse obrigatoriamente mínimo 8 puntos de
control ao longo do circuíto con persoal voluntario para axilizar a comunic
comunicación entre o
Organizador e os responsables sanitarios.
D. Julio Brandariz do Monte Xalo, PC, pregunta como se cobren os accidentes dos corredores
durante os adestramentos libres. O Presidente comenta que se os adestramentos son libres non hai
obrigatoriedade
iedade de ter asistencia sanitaria ao ser libres. Nos adestramentos oficiais si é obrigatorio.
Dado que os corredores adoitan adestrar unha hora antes da carreira para quentar, #acordar de
forma unánime que na normativa quede reflectido no art.III
art.III- H.6.- Seguridade nos circuítos.
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Tamén será obrigatorio a presenza dos servizos sanitarios ambulancia e médico 1 hora antes do
comezo da proba.
No apartado de Mini BTT, a Secretaria lembra que todos os artigos foron tratados na reunión de
clubs do 23 de novembro. Debulla as novidades incluídas na normativa, ata chegar a outra
proposta presentada polo Avanza, AD e que D. Luís Fernández detalla. “Solicitamos limítese o
número máximo de probas a disputar por corredor/a en o transcurso da tempada de mini bbtt a un
máximo de 13, podendo incluírse se así se considera limite durante as probas de estrada e
ciclocrós na súa versión de promoción”. O técnico engade que antigamente existía unha norma
que consideraba coherente, establecer un límite máximo de probas a disputar polos nenos durante
un ano, daquela eran 20 e opina que esa norma debería volver recuperarse unificando todas as
disciplinas de competición. Prodúcese un extenso debate sobre a proposta de establecer ou non a
limitación para as categorías de esc
escolas.
olas. Ao seu termo, sométese a votación con 8 abstencións, 2
en contra e 8 a favor quedando aprobado establecer un límite.
Ás 21.22 horas abandona a reunión, o Monte Xalo, PC quedando 17 asembleístas.
A continuación, sométese a votación o número límite de probas con dúas propostas:
- Límite a 30: abstencións 0, en contra 16 e a favor 1
- Limite a 25: abstencións 1, en contra 6 e a favor 10
Queda aprobado a limitación de 25 probas para a tempada.
Por último, a Secretaria dá lectura á última proposta do Avanza, AD “Sería aconsellable que se
por motivo xustificado débese recortar a duración das probas dalgunha categoría, sígase dun modo
equitativo nas distintas saídas pendentes de realizar a súa participación, evitando como en
ocasións anteriores prexudic
prexudicar
ar ás mulleres”, D. Luís Fernández explica o porqué desta proposta,
xa que pasou en varias carreiras e as mozas adoitan ser sempre as prexudicadas. Pide que se teña
en conta para as próximas competicións.
Para finalizar, sométese a votación o punto comple
completo
to de Normativa Técnica 2020 quedando
aprobada por 16 votos a favor e 1 abstención.
6. Varios, Rogos e Preguntas
D. Gerardo Alvarez (Rosal
Rosal CC) pregunta de novo por que ten que pagar 520€
520 por facer unha
carreira na que eran catro árbitros. O Presidente contéstalle que está aprobado en Obrigacións
Financeiras, para a próxima vez, pode enviar a proposta para a modificación desa taxa.
D. Julio Varela (xuíz-árbitro)
árbitro) manifesta que lle parece moi inxusto que soamente se penalice con
20 puntos a unha persoa po
porr non levar a roupa adecuada na entrega de premios e coa mesma
penalización, 20 puntos, a quen non vai ao podio. Na súa opinión, a persoa que non fose ao podio,
tería que ser descualificado. D. Julio Varela pregunta tamén polo IRPF dos árbitros, se van ter
dous pagadores. O Presidente contéstalle que ese tema non compete á Asemblea, que pertence á
Xunta Directiva porque é órgano e funcionamento interno da Federación. O Presidente
comprométese a ter unha reunión directa co colectivo arbitral.
E sen máis temas
mas que tratar, e sendo as 21.39 horas, levántase a sesión.
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VºBº
O Presidente,
A Secretaria

Juan Carlos Muñiz Nieto
Begoña Carpinteiro Manteiga

