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1.Informe do Presidente
A 2019 – 2020, a temporada máis particular e estrana que nos tocou vivir, chega
oficialmente ao seu fin. A crise provocada pola COVID19 situounos nun escenario sen
precedentes a todos os niveis que dende esta Federación desexamos ter xestionado
a altura das circustancias.
É case inevitable que o acontecido a partir de mediados de marzo domine no
resumo desta temporada, xa que a mesma viuse detida radicalmente non
permitíndonos afrontar a recta final de todas as ligas tanto FEB como FGB, así como
eventos e proxectos
de vital importancia para o noso baloncesto como os
Campionatos de España de clubs, con dobre sede para os Infantís en Galicia; ou os
campionatos de seleccións minibasket.
Non queremos deixar atrás o traballo realizado ata a chegada do virus á nosa
realidade, un traballo que detallarán máis polo miudo os responsables das áreas
deportiva e arbitral, pero o presente imponse e as inquedanzas actuais dominan o
noso presente.

1. Informe do Presidente

No obxectivo sempre desta FGB durante estos tres meses pasados, e de cara ao
futuro máis inmediato, estivo, e está, o permanecer ao carón dos clubs galegos e de
toda a familia federada. Tomamos a decisión de deter as competicións en marzo e,
posteriormente, dalas por pechadas en maio, sempre co máximo respeto á
evolución da pandemia e ao criterio da Xunta Directiva, Comisión Delegada e
Asemblea FGB, querendo representar así a todos os estamentos do noso Baloncesto.
Respectamos tamén en todo momento, sen dúbida, as directrices das autoridades
sanitarias autonómicas e estatais.
Pero somos conscientes de que esta temporada 2019 – 2020 trae consigo un
panomara de incertidume deportiva e económica. A nivel deportivo todos os pasos
están por dar en función da realidade que se impoña. Neste momento, e como
agardo que todos saibades, estamos a traballar man a man coa Secretaría Xeral
para o Deporte de cara a asentar e modificar, segundo sexa preciso, o protocolo de
actuación para o regreso ás competicións.
Neste senso, non existe unha fórmula perfecta pero convidámosvos a todos a ser
parte do mesmo, desexando que o Baloncesto manteña a súa esencia na que se
deu en chamar a “nova normalidade”.
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No aspecto económico, somos conscientes de que a COVID19 azotou con forza á
realidade de todos, tanto dos clubs galegos, como da propia Federación que entre
todos formamos. Pola nosa banda, seguimos inmersos nun ERTE que solicitamos
para evitar unha situación comprometida xa que non podemos contar, polo
momento, cunha axuda institucional por parte da XUNTA destinada a reactivar a
federacións e clubs tras o golpe da COVID19.
A nosa mente está posto, por suposto, en apoiar aos clubs e ao Baloncesto Galego
na medida na que a esta FGB lle sexa posible dentro do contexto que estamos a
atravesar. Que son tempos máis que difíciles é unha obviedadade, pero que
traballamos por adaptarnos ao presente e non deixar a ninguén atrás é algo que
quero e debo dicir.
Hoxe decidiremos as Bases deportivas para a temporada 2020 – 2021 e, de verdade,
desexamos dende a FGB que este novo cliclo sexa o máis axeitado posible para que
o Baloncesto Galego recupere o seu día a día, repleto de vida. No noso ánimo está.
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Non quero rematar este informe especial de resumo de temporada, sen agradecervos a tod@s, sen distinción, a vosa
comprensión e o sentirnos respaldados nestes complicados últimos meses. Dende casa quixemos facer o posible por
sentirnos conectados virtualmente e recibimos moito cariño de volta.
Nesta liña, recoñecer tamén o traballo constante do persoal FGB, o cal levou e leva sempre a súa responsabilidade consigo
dentro e fóra das catro paredes das oficinas e a pesar da situación.
O seu apoio, así como o de toda a actual xunta directiva, axúdannos a estar hoxe aquí pensando xa na nova temporada.
Agardamos contar tamén coa vosa confianza e apoio.
Francisco Martín Micó
Presidente Federación Galega de Baloncesto
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Francisco Martín Micó

VICEPRESIDENTE 1º

Alberte Zato e Gómez de Liaño

VICEPRESIDENTE 2º

José Manuel Villamarín Couto

2.Organigrama

SECRETARIA XERAL

Susana Fernández Fiuza

ÁREA DEPORTIVA

Carlos Colinas

ÁREA ARBITRAL

Miguel Ángel Pérez Pérez

TESOUREIRO

Gonzalo Seijo Rodríguez

VOCAIS

José Luis Pérez Pérez
Jose M. Castelao Figueiras
Alejandro Alcalde Varela

COMITÉ DE COMPETICIÓN

Juan Rey Couselo

COMITÉ DE COMPETICIÓN
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Mercedes Salmonte Couso

COMISIÓN DELEGADA

Javier Cotelo Rama
Jorge López Mosquera
Daniel López Illán
José A.Vázquez Vázquez
David Castañón Gadea
Jesús Lázare Rincón
Lino Vázquez Sánchez
Miguel A. Fernández Rodríguez
Juan Carlos Fernández Herrero

3. Ligas Fgb 2019 - 2020

Ante a situación de Estado de Alarma e emerxencia sanitaria nacional, a Federación Galega
de Baloncesto deu por concluída a temporada 2019 - 2020 o 12 de maio de 2020, decisión
que foi comunicada oficialmente polo propio Presidente, Francisco Martín, e polas vías de
contacto oficiais pertinentes.
A entidade federativa, tras consulta realizada á súa Asemblea Xeral, na que se lle
cuestionaba sobre o criterio de actuación respecto a todas as competicións vixentes ante o
escenario de alerta sanitaria e Estado de Alarma, concluiu que a totalidade de Ligas
finalizasen de xeito definitivo sen palmarés de campións nin descensos e, no caso daquelas
que tivesen establecidos ascensos, disputar fases clasificatorias no futuro.

4. Seleccións Galegas
A Temporada 2019 - 2020, marcada pola irrupción da COVID-19, permitiunos unicamente desfrutar en
competicións nacionais das nosas seleccións en categoría infantil e cadete. No caso da categoría
minibasket non se puido chegar a celebrar o Campionato de España por raźons, loxicamente, sanitarias
e de seguridade.
A este dous combinados mini, e particular; e a todo o grupo de Seleccións Galegas en xeral, transmitir o
noso agradecemento polo seu esforzo e compromiso para con esta área da FGB, unha das nosas
principais apostas no traballo pola base do noso baloncesto

4. Seleccións Galegas

GALICIA CADETE FEMININA
9° Clasificada Grupo Especial

GALICIA CADETE MASCULINA
5° Clasificada Grupo Especial

GALICIA INFANTIL FEMININA
8° Clasificada Grupo Especial

GALICIA INFANTIL MASCULINA
Campioa Grupo Preferente
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5. Estatísticas FGB

TOTAL EQUIPOS 2019 - 2020
1347

5. Estatísticas FGB

TOTAL EQUIPOS 2019 - 2020
1.347

5. Estatísticas FGB

TOTAL LICENCIAS 2019 - 2020
17.727
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