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REGULAMENTO INTERNO DEPORTIVO
da
Federación Galega de Billar

Artigo 1º

CLUBS
Os Clubs que desexen integrarse nesta Federación, deberán
estar inscritos no Rexistro de Entidades Deportivas da Xunta de
Galicia.

Artigo 2º

TEMPADA DEPORTIVA
Esta Federación Galega de Billar, rexerase para todos os
efectos, por tempadas deportivas, iguais ás da Real Federación
Española de Billar. (Do 1 de Setembro ao 31 de Agosto).

Artigo 3º

SOLICITUDE DE TORNEOS

Todo club que desexe organizar algún tipo de Torneo Oficial, deberá
aterse ao consignado nos seguintes apartados:
Enviar á F.G.B., antes do 31 de Agosto, ou seu calendario
deportivo, indicando sobre que datas quere celebrar os
Torneos. Recórdase a conveniencia de envialo coa maior
antelación posible, tendo en conta dá probable coincidencia de
datas dalgúns torneos.
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A Federación, unha vez no seu poder os calendarios
deportivos dos Clubs, estudará as datas indicadas por cada
Club, por se houbese algunha incompatibilidade de datas, ao
existir algún Torneo previsto, de superior categoría. Caso de
existir algún reparo ás datas solicitadas, a Federación
comunicarao, a cada Club afectado.

Artigo 4º

TORNEOS OFICIAIS
Non será considerado Torneo Oficial, aquel en o que non
participe un mínimo de DEZ xogadores.
Os Torneos Oficiais, que serán valedoiros para Ranking
poderán denominarse: OPEN ou CAMPIONATO.
E polo ámbito en que se celebren, en: PROVINCIAIS O
AUTONÓMICOS.
En todos estes Torneos, calquera que sexa o seu ámbito ou
categoría, os xogadores participantes deberán ter a súa Licenza
Federativa en vigor.
Todo xogador que participe nun Torneo de ámbito
Autonómico, deberá posuír a pertinente Licenza Federativa
Autonómica – Nacional.
A participación de xogadores sen Licenza Federativa en vigor,
en Torneos Oficiais, será causa de anulación do carácter Oficial de
devandito Torneo, sen prexuízo das responsabilidades derivadas da
devandita actuación para os organizadores (art. 45-1.g, dos
Estatutos)
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ORGANIZACIÓN DO TORNEO
Comunicar, cun mínimo de 30 días de anticipación, a
organización do campionato que se desexa celebrar, indicando datas
exactas de celebración, data de peche de inscrición e calquera outro
dato que se desexe facer figurar nas Disposicións Circunstanciais,
así como o nome da persoa que ostentará a Dirección Deportiva da
proba, preferiblemente se non é participante na mesma, sobre todo
en campionatos autonómicos.
O Club organizador deberá enviar á F.G.B. a relación de
participantes, unha vez pechado o prazo de inscrición, para
comprobar se todos os inscritos cumpren o requisito de estar
federados, pois, de non facelo así e algún dos participantes non
estivese federado, o Torneo perdería o carácter OFICIAL.
Esta circunstancia terala en conta, o club organizador, á hora
de fixar a data de peche de inscrición, no impreso de Solicitude do
Campionato.
Unha vez comprobado que todos os xogadores inscritos están
federados, esta Federación facilitará ao Club organizador o cadro de
enfrontamentos correspondente á proba.
Unha vez concluído o Torneo, o Club organizador
remitirá un resumo do mesmo, tanto deportivo como económico, a
esta Federación.
Sempre que se trate dunha Competición ou Torneo Oficial,
celebrado con axuda desta Federación, deberá facerse constar: coa
colaboración da “FEDERACION GALEGA DE BILLAR e a
XUNTA DE GALICIA” así como os logotipos correspondentes,
tanto nas Disposicións Circunstanciais como nos carteis de
publicidade ou en calquera tipo de difusión que se faga deles.
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Artigo 6.- APLICACIÓNS DO REGULAMENTO
1. O presente regulamento completa, xunto coas regras de xogo e
as de arbitraxe, todas as normas deportivas da FGB na
modalidade de carambola. A FGB remitirá a todos os clubs un
exemplar que será obrigatorio que permaneza nas instalacións
do club a disposición daqueles xogadores/equipos que o
soliciten.
2. Son aplicables a todos os campionatos e probas oficiais da FGB,
as cales son:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Os Campionatos provinciais.
Os Campionatos autonómicos.
Os Campionatos Galegos, en todas as modalidades.
A Liga Galega de tres bandas por equipos.
O Campionato Galego de Seleccións Provinciais
Os Campionatos individuais en todas as modalidades

Recoñécense ademais como oficiais as de ámbito nacional e
internacional organizadas polos organismos pertinentes. Non
terán carácter oficial, pero si poderán ser auspiciadas, as probas
privadas organizadas dentro do territorio galego.

Artigo 7.- CALENDARIO
1.- A Dirección Deportiva da FGB, coa debida antelación,
confeccionará o calendario deportivo da tempada, tendo en
conta o calendario nacional, internacional e demais
circunstancias que concorran.
2.- O calendario da Liga Galega por equipos (Copa Galicia de
Clubs), confeccionarase no mes de Outubro, tendo en conta os
equipos que se anoten para competir na mesma (máximo DOUS
por Club).
3.- A data límite de inscrición dos equipos será o 26 de Setembro.
4.- De ser posible a Liga comezará no mes de Outubro.
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Artigo 8.- UNIFORMIDADE
1. Todo xogador que participe nunha proba oficial galega estará
obrigado a equiparse coa uniformidade seguinte:
a) Zapatos, calcetíns, pantalóns e cinto negros (exclúese
roupa vaqueira, así como utilizar chaleco e/ou paxarela).
b) Polo, sen petos, dunha soa cor admitíndose cambio no
mesmo en mangas e pescozo, salvo cando se trate de polo
de manga longa, que só poderá levar ribete. O polo deberá
levalo por dentro do pantalón e só se leva elástico
poderalo levar por fóra.
c) Escudo do Club. Poderá ser escudo substitutivo ou
engadido ao anterior o da FGB, se lle corresponde. Serán
xogadores con potestade de optar polo escudo da FGB
aqueles que lograsen un título de campión de Galicia de
carácter individual, ou ben representasen oficialmente a
Galicia nunha proba nacional ou internacional.
d) Todo o reflectido sobre a uniformidade será de igual
aplicación para a participación feminina, coa excepción de
que estas poderán utilizar, indistintamente, o pantalón ou
a saia-pantalón.
e) En todas as probas oficiais, antes de iniciar a competición,
os xogadores teñen a obrigación de pasar un control de
vestiario ante o Director Deportivo da proba ou ante
persoa en que este delegue, sendo inapelables as decisións
e indicacións do Director da proba.
f) A presente normativa sobre uniformidade será de igual
aplicación para a competición por equipos, de forma que
todos os compoñentes do mesmo deberán ir equipados por
igual, non podendo ser utilizado neste caso o escudo da
FGB.
2. En canto á publicidade na indumentaria do xogador, regúlase o
seguinte:
a) Os xogadores teñen o dereito a lucir publicidade do seu
patrocinador nunha superficie máxima de 140 cm2,
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admitíndose ata tres publicidades distintas, en tanto non se
supere a superficie indicada.
b) A manga dereita (esquerda para os xogadores zurdos)
queda reservada para a inserción de publicidade do
patrocinador do campionato, dereito que lle corresponderá
ao organizador do mesmo. No entanto, se a devandita
publicidade contraviniera directamente á que lucise o
xogador, unicamente lucirase a do xogador.
c) Nos casos en que o xogador estea representando ao
Equipo Galego, ou ben se estea utilizando o equipamento
oficial da FGB (se é que este dereito asícheslle ao
xogador), só poderá levar a publicidade determinada pola
FGB, admitíndose a publicidade propia do xogador (só en
Competicións Galegas), sobre o brazo dereito (o
esquerdo, se é zurdo), sobre unha cuadrícula de 50 cm2 e
deixando sempre espazo para unha superficie similar
baixo a mesma para colocar a posible publicidade do
organizador.

Artigo 9.- LOCAL, BILLARES E ECCESORIOS
1.- O local onde se celebre unha proba oficial deberá estar decorado
do mellor xeito posible.
2.- A zona onde sentan os xogadores deberá estar o máis afastada
posible do publico.
3.- Paralizarase calquera actividade allea ao campionato.
4.- O material será o homologado.
5.- Os marcadores estarán en lugares perfectamente visibles por
xogadores e Público.
6.- Un anciño, taco longo ou alargador estará a disposición dos
xogadores.
7.- O chan que rodea os billares non será esvaradío.
8.- Os xogadores disporán dunha mesiña para depositar os seus
efectos.
9.- A limpeza das bólas farase só con auga e xabón neutro.
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Artigo 10.- DIRECCION DA PROBA
1.- A FGB designará ao Director Deportivo (DD) de cada proba ou
campionato atendendo, en primeira instancia, a proposta do Club
organizador, e procurando que recaia sobre persoa competente. Tal
cargo será compatible con calquera outro que desempeñe e,
igualmente, poderá participar na mencionada proba.
2.- O DD deberá expor en lugar visible os resultados que se vaian
producindo ao longo da competición, o máis axiña posible.
3.- Elevará á FGB un informe posterior de resultados e incidencias
producidas na proba.
4.- Confeccionará, asinará e custodiará as actas. O acta é o documento
que a comisión deportiva ou a disciplinaria da FGB terá en conta á
hora de valorar as incidencias e ditar as resolucións, sen prexuízo
das alegacións e probas que se poidan achegar con posterioridade.
5.- Anunciará no Club e, se é posible, aos Clubs participantes, a data e
hora do encontro.
6.- Designará aos árbitros, así como o persoal auxiliar.
7.- Comprobará que as aliñacións, uniformidade e material de xogo son
os correctos e regulamentarios.
8.- Nas competicións de liga por equipos deberá enviar o acta, debida e
correctamente cumprimentada, nos documentos oficiais, sen
emendas e perfectamente lexible, á FGB ao finalizar o encontro, así
como entregar unha copia a cada capitán. O resultado do encontro
debe comunicalo, vía Fax ou por mensaxeiro, á FGB antes das 20
horas do luns seguinte e, en caso de non facelo, suporá a perda do
encontro para o equipo local por 0-6, non contabilizándose as
carambolas e entradas para ningún dos dous equipos.
9.- Os Directores Deportivos dos diferentes Clubs e Probas Oficiais
deberán velar polo exacto cumprimento de todos os apartados e
artigos, co fin de que a competición transcorra dentro das canles de
legalidade e prestixio que debe presidir a mesma.
10.- O Director Deportivo acredítase como a autoridade federativa da
competición que se desenvolva nese momento, podendo adoptar as
medidas que estime oportunas, sen prexuízo de que, posteriormente,
a condición de que se fixo constar en acta, os equipos implicados
soliciten o dereito de revisión da\/s decisión/é adoptada/s ante os
Organismos Federativos competentes.
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11.- Na probas de Ranking Galego, o Director Deportivo, ou persoa na
que delegue ten a obrigación de cumprimentar ó recibo dos
xogadores con dereito a premio e a mandar á FGB toda a
documentación nun prazo máximo de 5 días. De non facelo así,
poderá quedar inhabilitado para a Dirección Deportiva doutras
probas.

Artigo 11.- CLASIFICACIÓNS
1.- En función do tipo de competición, por liga, grupos ou
eliminatoria e segundo sexa individual ou por equipos, a
clasificación dos mesmos aterase aos seguintes criterios:
a) Probas individuais
1.- Probas eliminatoria directa
Os xogadores gañadores clasificásense para a seguinte
quenda.
Os xogadores eliminados dentro de cada rolda irán
pasando a integrar a clasificación da proba nunha orde
de maior a menor en función da media obtida en
devandita quenda, para iso teranse en contan as series
maiores. No entanto, aqueles xogadores que habendo
perdido o seu partido alcanzasen a distancia establecida,
irán por diante na clasificación, aínda que rexistrasen
unha peor media.
2.- Probas por grupos
Máis puntos de Mach
Máis puntos parciais
Mellor media xeral
Mellor media particular entre empatados
3.- Probas por Liga
Máis puntos de Mach
Máis puntos parciais
Máis puntos de Mach entre empatados
Máis puntos parciais entre empatados
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Mellor media particular entre empatados
Mellor media xeral entre empatados

b) Probas por equipos
1.- Probas eliminatoria directa
Os equipos gañadores clasificásense para a seguinte
quenda
Os equipos eliminados dentro de cada quenda pasarán a
integrar a clasificación da proba nunha orde de maior a
menor en función dos puntos de Mach e os parciais
obtidos polo equipo.
En caso de persistir o empate na media, teranse en conta
a media obtida en devandita quenda.
2.- Probas por grupos
Os equipos dentro de cada grupo ordenaranse en base a:
- Puntos de Mach
- Puntos parciais
- Mellor media xeral
- Mellor media particular entre empatados
Unha vez obtida a clasificación de cada grupo, os
equipos que obteñan a mesma clasificación ordenaranse
en base a:
- Puntos de Mach
- Puntos parciais
- Mellor media xeral
Se excepcionalmente un dos grupos da competición
estivese composto por un numero distinto de equipos
que o resto, a ordenación entre grupos será:
- Mellor media xeral
- Máis puntos de mach
- Máis puntos parciais
- Maior número de carambolas (valor absoluto)
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3.- Probas por liga
A Liga Galega de Tres Bandas, por equipos, está
regulada polo Epígrafe II e calquera outra competición
que se celebra polo mesmo sistema deberá aterse á
mesma regulamentación.

Artigo 12.- O PARTIDO
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Cada partido dispútase á distancia de 40 carambolas en 50
entradas, sen prexuízo dalgunha excepción que se contemple
nalgunha proba específica.
As normas da partida establécense nas regras de xogo.
Cada xogador disporá de cinco minutos de precalentamento
previo ao comezo da partida.
Os dous xogadores realizarán o arrime a banda regulamentario,
decidindo o que máis arrime quen salgue. Este farao con bóla
branca e considerarase como xogador 1, sendo o outro o 2.
Concederase un descanso de cinco minutos na metade de partida.
- Cando a partida sexa a distancia de carambolas considérase
metade cando un dos dous xogadores logre a metade da
distancia (sen deter o transcurso dunha serie e sempre
pechando entrada o xogador 2), ou ben cando non
alcanzadas estas, chéguese á metade das entradas.
- Cando a partida sexa Sets considérase metade de partida:
a) cando se dispute ao mellor de 3 sets hai descanso ao
1-1,
b) cando se dispute ao mellor de 5 sets, cando se
chegue a 2-0 ou a 2-1.
Naqueles partidos en que se esgota o número de entradas, o
xogador que pecha entrada deberá xogar contrasaida.
Naqueles partidos onde o xogador 1 alcanza a distancia de
carambolas, o xogador que pecha entrada deberá xogar a
contrasaida. Exceptúase se o partido é polo sistema de sets onde
se considerará gañador o primeiro que alcance a distancia, sen
límite de entradas.
Cada partido outorga 2 puntos parciais ao xogador gañador, 1
punto en caso de empate e 0 puntos en caso de perder.
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En caso de empate á distancia regulamentaria, naquelas probas
onde haxa que decidir un gañador, procederase a realizar saídas
alternativas ata decidir o gañador.

Artigo 13.- O EQUIPO
1.- Nas competicións por equipos, cada un destes participa en cada
encontro con catro xogadores, numerados do 1 ao 4. Un deles
ostentará o cargo de capitán.
2.- O encontro consta de catro partidos, enfrontándose en cada un
deles os xogadores designados polo sorteo efectuado antes do
encontro..
3.- Se hai habilitadas dúas mesas empezarán, xogando os números 4
e 3 e a continuación, os números 2 e 1.
4.- Se hai habilitadas catro mesas e os equipos están de acordo,
poderán disputarse os catro encontros simultaneamente.
5.- A puntuación das partidas será de 2 puntos por gañar e 1 por
empatar.
6.- Será requisito mínimo que o equipo se presente, polo menos, con
dous xogadores. En tal caso, estes xogarían como números 1 e 2.
Considerarase como perdidos os encontros dos xogadores non
comparecentes.

Artigo 14.- ALIÑACIÓN INDEBIDA DUN EQUIPO
1.- Un equipo incorrerá en aliñación indebida cando:
a) Por alteración da orde de xogadores con respecto á
relación que, no seu día, foi presentada á FGB,
b) Pola inclusión dalgún xogador non autorizado pola FGB.
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Artigo 15.- ALTAS E BAIXAS DE XOGADORES NUN EQUIPO
1.- As baixas e altas de xogadores nun equipo deberán ser solicitadas
á FGB.
2.- Poderase solicitar o alta dun xogador nun equipo a condición de
que se verifique:
a)
b)

Que o xogador non disputara encontros en equipos
doutros clubs galegos na mesma Tempada.
O xogador figurará no último lugar da lista de forza

3.- As altas de xogadores serán efectivas inmediatamente á
autorización da FGB, a cal farase chegar a todos os clubs o máis
axiña posible.

Artigo 16.- REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN E INSCRICIÓNS.
1.- Os Clubs deben estar rexistrados como Asociacións Deportivas
no Rexistro de Asociacións deportivas da Dirección Xeral de
Deportes da Xunta de Galicia, antes do comezo de cada
Tempada.
2.- Os Clubs deberán abonar a cota anual que a Asemblea Xeral
estableza por tempada.
3.- Os xogadores deberán abonar a cota anual da licenza federativa.
4.- Igualmente, para participar, sexa por equipo ou individual,
deberán abonar as cotas de inscrición que estivesen establecidas
para ás diferentes probas.
5.- Enviarán á FGB a relación de equipos e xogadores nos prazos
previstos.
6.- En todos os casos, deberán estar ao día de cantas débedas teñan
adquiridas coa FGB de tempadas anteriores e non estar
sancionados.
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Artigo 17.- ABANDONOS.
1.- Cando un xogador ou un equipo, sen causa que o xustifique,
abandona un campionato ou sexa descualificado do mesmo como
consecuencia dunha sanción, estarase ao disposto no regulamento
específico da proba, así como á aplicación do Regulamento de
réxime disciplinario da FGB, se houbese lugar a iso.
2.- Como consecuencia do punto anterior, os xogadores contrarios
non consolidarán resultados técnicos dos seus partidos contra o
causante de abandono ou descualificación cando a competición
estivésese desenvolvendo polo sistema de liga individual ou liga
por equipos e, unicamente, na competición por eliminatoria
directa consolidaranse resultados do partido onde se produciu o
abandono ou descualificación. En ambos os casos, o xogador
causante será considerado coma se non participase na proba.
No entanto, se a retirada da proba estivese debidamente
xustificada ante a Dirección Deportiva, os resultados obtidos con
anterioridade serán considerados válidos para o causante aos
efectos clasificatorios. Iguais consideracións teranse en conta nas
competicións por equipos cando un deles sexa descualificado ou
abandone a competición.
Sen prexuízo do anterior o abandono ou descualificación dun
equipo na liga galega sométese ao regulamento específico desta.
3.- En cada encontro concederase unha tolerancia de 20 minutos
sobre o horario anunciado para o inicio do seu partido;
transcorrido este tempo o xogador non presentado será eliminado
da proba salvo que, antes de finalizar os partidos correspondentes
á súa quenda de xogo, comparecese e xustificase que a súa
ausencia obedeceu a motivos de forza maior e non imputables a
el.
A interpretación de devanditos motivos corresponde, única e
exclusivamente, ao Director Deportivo da proba, e de ser
aceptados, o partido haberá de xogarse.
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O rival deste xogador non estará obrigado a permanecer na sala
pero deberá indicar ao Director Deportivo da proba onde estará
por si é necesario ser requirido, non podendo superar máis de
cinco minutos de desprazamento.
O incumprimento desta norma por parte do xogador que
compareceu supón a perda do encontro.

Artigo 18º

INCOMPARECENCIAS

Todo xogador que habendo abonado a correspondente
inscrición non se presentase a disputar a súa primeira partida, será
clasificado no último posto da súa rolda, cos puntos do último
clasificado do campionato e non se lle anotarán os puntos por
asistencia.

Artigo 19º

TROFEOS E PREMIOS

1. PARA TORNEOS PROVINCIAIS ABSOLUTOS
Número máximo de Torneos: 1 por temporada (Rotatorio)
Participación MINIMA……………
12 Xogadores
(Debendo celebrarse OBRIGATORIAMENTE o Torneo polo
sistema de GRUPOS se os participantes non pasan de 16.)
Inscripción…………………………………

65,00 (-50,00)

Bonificación a los xogadores de esa Provincia que haxan tramitado a
licenza por la F.G.B. 50,-- €

Sin premios – solo puntos para Ranking Autonómico
Trofeos a os OITO primeiros clasificados
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O 25% dos puntos obtidos, sumaranse ao Ranking Autonómico
ao final da tempada, segundo a seguinte táboa:

Nº

Ptos.

Nº

Ptos.

Nº

Ptos.

1

38
35
33
33
30
30
29
29
26
26
26
25
25
25
25
24

17

22
22
21
21
21
21
20
20
20
20
19
19
19
19
18
18

33

16
15
15
15
15
14
14
14
14
13
13
13
13
12
12
12

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

2. PARA TORNEOS AUTONÓMICOS A TRES BANDAS

Número máximo de Torneos:
1 por Club
(Un por Club, incluído o campionato Galego)
Inscripción………………………………

150,00 (-120,00)

Bonificación a os xogadores que tramiten a licenza
por a F.G.B.

120,-- €

Fase Previa
Indemnización ganadores…………………

20,00

Axuda al Transporte (Fora da Provincia)…

15,00
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Fase FINAL
Indemnización ganadores……..………….

35,00

Axuda al Transporte (Fora da Provincia)…….10,00
TROFEOS AOS OITO PRIMEIROS CLASIFICADOS
(Os xogadores de fóra da Provincia que queden
clasificados do 5º ao 8º posto, poderán recollelo por delegación)
As partidas de SEMIFINAIS e FINAL, disputaranse SEMPRE
no mesmo día.

3. PARA O CAMPIONATO GALEGO
Número máximo de Torneos:

1 por temporada (Rotatorio)

Inscripción…………………………………

150,00 (-120,00)

Bonificación a os xogadores que tramiten a licenza
por a F.G.B.

120,-- €

Fase Previa
Indemnización ganadores…………..

30,00

Axuda al Transporte (Fora da Provincia)

15,00

Fase FINAL
Indemnización ganadores…………..

50,00

Axuda al Transporte (Fora da Provincia)…….10,00
TROFEOS AOS OITO PRIMEIROS CLASIFICADOS
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O GAÑADOR deste campionato será compoñente dá Selección
Galega de Billar a Tres Bandas, que disputará ou Campionato de
España de Seleccións Autonómicas.

NOTA:
No caso de que un Club tivese solicitada a organización
dun Campionato e chegado o momento non puidese celebralo,
a Federación o comunicará a todos os Clubs por si algún
estivese en disposición da súa organización.

4. SISTEMA DE XOGO
Cámbiase o sistema de xogo nos Torneos a KO, pásase a:
En Fase Previa
En Final Fase Previa
En Fase Final

por liña
por Promedio
por Promedio

(A Federación achegará os correspondentes cadros de xogo)

Artigo 20º SANCIONES
Será obrigación dos xogadores que obteñan o dereito a podio na
proba o estar presentes nos actos indicados de Proclamación e Entrega de
Trofeos, sempre que haxa unha continuidade entre semifinais e final; é
dicir que se disputen ambas pola mañá ou por tarde. Quen se ausentase
deste acto nas condicións antes citadas será penalizado coas seguintes
sancións:
- Perda do importe económico correspondente.
- Penalización de 20 puntos de Ranking, cando se trate da 1ª vez na tempada.
- Penalización de 30 puntos de Ranking, cando se trate da 2ª vez na tempada
- Penalización de 40 puntos de Ranking, cando se trate da 3ª vez. na tempada

19

Regulamentos da Federación Galega de Billar

Artigo 21º

Setembro.-2015

SELECCIÓN AUTONÓMICA

Formarase unha Selección Autonómica de Billar a Tres
Bandas, composta por catro xogadores titulares e catro suplentes,
para participar no Campionato de España de Seleccións
Autonómicas.
Un Titular sairá do Campionato Galego, segundo clasificación.
Tres Titulares e catro suplentes, pola orde en que figuren no
Ranking Autonómico no momento da inscrición do Equipo no
Campionato de España.
No caso de que algún destes xogadores do Ranking, xa figurase
como compoñente da Selección por ser o Campión Galego,
correrase a quenda no Ranking para designar novo compoñente.
Unha vez cubertas as prazas, configurarase a lista de forza.
No caso de que o Club organizador fose un Club adscrito a esta
Federación, poderá designar como novo compoñente da Selección, a
un xogador do seu club.

Artigo 22º

PUNTUACIÓNS

Deixar aberto o derradeiro Ránking da tempada, ao que se lle
irán engadindo as puntuacións dos campionatos que se celebren a
partir do 1º de Setembro de 2009. Puntuando para o TOTAL as
catro mellores puntuacións dos últimos cinco torneos celebrados.
NON SE PECHARA O RANKING A FINAL DA TEMPADA.
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AXUDAS E SUBVENCIÓNS

A Federación aportará os Panos e as Bólas para os
Campionatos Autonómicos.

Artigo 24º

BENEFICIARIOS

Só poderán optar a recibir axudas ou subvencións os Clubs que
tendo en vigor as súas Licenzas Federativas, envíen os seus
calendarios deportivos antes do 31 de Agosto.
Esta norma é imprescindible, xa que a Federación deberá saber a
competición que se vai a desenvolver, para poder presentar ante a
Xunta de Galicia o seu calendario no mes de Setembro.

Artigo 25º

EXCLUSIÓNS

Todo Club que non cumprise co establecido no artigo anterior,
poderá federarse ou renovar a súa licenza en calquera época do
tempada deportiva, organizar e participar nos torneos, pero non
terá dereito a percibir subvención ou axuda de ningunha clase por
parte da F.G.B.

Artigo 26º

LICENZAS

LICENZAS VÁLIDAS
LICENZA AUTONÓMICA - NACIONAL
Para todo tipo de Campionatos
LICENZA NON COMPETITIVA
Para Campionatos Provinciais
Para Liga Interclubs
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O importe que deberán abonar a esta Federación, tanto clubs como
xogadores, pola súa afiliación ou renovación de Licenzas, será de acordo co
establecido na seguinte tarifa:
Afiliación ou renovación dun Club
Licenza AUTONOMICA - NACIONAL
Licenza AUTONOMICA – NACIONAL (Feminina e Júnior)
Licenza de Árbitro
Licenza de Árbitro Feminina
Licenza menores 16 anos.

10,00 €

Licenza NO Competitiva

Artigo 27º

60,00 €
30,00 €
15,00 €
26,00 €
13,00 €
0,00 €

CAMBIO DE CLUB

Cando un xogador teña a súa Licenza por un Club e desexe
cambiarse para outro, deberá facelo a principio de tempada, de non ser
así, deberá solicitar e ABONAR unha NOVA licenza por ese outro club.
Tanto nun, como noutro caso, deberá presentar na Federación,
certificación de baixa do club que abandona e certificación de alta
do club no que, a partir dese momento, vai formar parte.

Artigo 28º

ÁRBITROS

Esta Federación contará cun Comité Territorial de Árbitros
(C.T.A.), o cal, estará integrado no Colexio Nacional de Árbitros
(C.N.A.).
Este Comité Territorial, estará presidido polo que o é da
Federación Galega, o cal nomeará aos responsables do colectivo nas
modalidades de Carambola e Pool, podendo estes impartir cursos de
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formación ou delegar en persoa con suficiente capacitación para
facelo, e que unha vez finalizados poderán ser homologados polo
C.N.A., se así o desexan os interesados, previo abono do importe
correspondente establecido pola R.F.E.B.
Nos Torneos de carácter Autonómico, o Club organizador,
tratará de que as partidas, en especial as pertencentes á Fase Final,
sexan dirixidas por Árbitros Oficiais.
Un árbitro poderá figurar entre os xogadores participantes no
Torneo, ata a rolda de oitavos de final. A partir da citada rolda,
ningún xogador que vaia participar como tal, poderá actuar como
árbitro.

Artigo 29º
Para todo aquilo non previsto no presente Regulamento Interno
a Federación aterase ao establecido na Lei do Deporte Galego, nos
seus propios Estatutos e no Regulamento da Real Federación
Española de Billar.

Artigo 30º
Este Regulamento entrará en vigor unha vez aprobado pola
Comisión Delegada debendo ser referendado pola Asemblea Xeral
na primeira sesión que celebre.
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Epígrafe II:
LIGA GALEGA DE BILLAR A TRES BANDAS
POR EQUIPOS
(Copa Galicia de Clubs)

1.

Os Clubs deberán dispoñer, como mínimo de dúas mesas

2.

Os Clubs poderán participar cun máximo de 2 equipos

3.

Os Clubs poderán FICHAR xogadores doutros Clubs para
completar os seus equipos.

4.

Os Clubs, enviarán á Federación a lista de xogadores cos
que poden compoñer cada equipo antes da confección do
calendario de xogo.

5.

Os equipos estarán formados por 4 dos xogadores que
figuren na súa lista.

6.

Dos xogadores que compoñen o equipo polo menos DOUS,
deberán ter dilixenciada a súa licenza polo citado Club.

7.

Os Clubs deberán notificar á Federación, o día antes do
partido, os xogadores que compoñerán cada equipo.

8.

A Lista de Forza para cada partido, confeccionarase antes do
inicio do encontro, mediante sorteo.

9.

Os Xogadores que figuren na Lista dun equipo, non poderán
participar en ningún outro equipo en toda a tempada.

10. Será requisito obrigado para disputar un partido, que o
equipo preséntese con polo menos 2 xogadores dos catro que
compoñen o equipo.
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11. No caso de que un equipo preséntese só con 2 xogadores, os
xogadores que descansarán do equipo contrario, serán
sempre os número 3 e 4.

12. Os puntos parciais dos partidos non xogados como
consecuencia das incomparecencias antes citadas,
outorgaranse ao equipo correctamente presentado.
13. As xornadas de xogo celebraranse o sábado, salvo casos
excepcionais, de acordo co Calendario establecido.
14. As partidas disputaranse á distancia de 30 carambolas en 40
entradas.
15. Os arbitraxes, correrán a cargo do Club que xogue en casa.
16. A puntuación das partidas será de 2 puntos por gañar e 1 por
empatar.
17. Si algún equipo vese obrigado a aprazar un enfrontamento
(sempre por causa de forza maior), terá que avisar ao equipo
contrario e á Federación, polo menos con 48 horas de
antelación.
18. En caso de adiamento dun encontro, este terase que celebrar
necesariamente, dentro dos oito días seguintes. De non ser
así, o equipo que solicitou o adiamento perderá os 8 puntos
en Xogo e impoñeráselle a sanción correspondente.

INSCRICIÓNS
A Cota de Inscrición será de 60,00 €, por equipo, que terá
que ser abonada antes da confección do calendario de xogo.
Ao mesmo tempo depositarase unha FIANZA de 150,00 €,
por equipo, que será devolta ao finalizar a Liga, si non ha ter
algunha sanción.
A data límite para a inscrición dun equipo é o 26 de
Setembro
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SANCIÓNS
A non presentación dun xogador nun enfrontamento,
ocasionará a perda dos 2 puntos da partida
Todo equipo que non se presente a UN enfrontamento, será
sancionado cunha cantidade igual ao importe de inscrición e
a perda dos 8 puntos en xogo, que se lle anotarán ao equipo
co que se tiña que enfrontar.
A falta de presentación a DOUS enfrontamentos no
transcurso de toda a Liga, dará lugar á exclusión da
competición, (anulándose todas as partidas que disputase),
perdendo o resto da Fianza depositada, así como calquera
tipo de subvención que se estableceu, por calquera tipo de
concepto.

PREMIOS
1º
2º

Clasificado Trofeo + 300 €
Clasificado Trofeo + 200 €

PARTICIPACIÓN NA LIGA NACIONAL
1.- O número de equipos dependerá do número de prazas que a
RFEB conceda á FGB en cada tempada.
2.- Terán praza fixa os equipos que durante a tempada anterior
ascendesen a División de Honra e non se clasificaron na mesma.
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