Comunicado nº 021/17
23 de xaneiro de 2017
‘

PLAN DE PATROCINIO PARA OS EQUIPOS DE ALTA COMPETICIÓN DE GALICIA.

Co fin de identificar aos potenciais destinatarios, iniciamos o correspondente procedemento de recollida de datos das entidades
deportivas que contan con equipos masculinos, femininos e mixtos que se axusten aos criterios do Plan de Patrocinio
Publicitario. Nesta finalidade, agradeceríamos a súa colaboración para indicarnos as entidades desa Federación que contan con
equipos que compiten en modalidades/especialidades deportivas nas que as competicións de máximo nivel en categoría
absoluta/senior (apartados A e B) e/ou previa á absoluta (apartado C), se atopan nalgún dos seguintes supostos:
1. Sistema de liga regular, de ámbito estatal, de 1º e 2º nivel de categoría senior/absoluta, á CUXA PRIMEIRA CATEGORÍA
se accede por clasificación en base aos resultados acadados polo equipo senior/absoluto, con ascensos e
descensos de categoría, e cun número de xornadas igual ou superior a tres (cando a competición se desenvolva en
varios encontros contra o mesmo equipo ou contra equipos diferentes no mesmo día ou en días diferentes no mesmo
lugar de forma consecutiva, só computará coma unha xornada).
Quedarán excluídos deste suposto os equipos participantes nas competicións recoñecidas polo Consejo Superior de Deportes como
Ligas Profesionais: 1ª e 2ª división A de fútbol e Liga ACB de baloncesto.
Dada a relevancia mediática de ámbolos dous deportes: fútbol e baloncesto, o Plan inclúe as dúas seguintes Ligas de máximo nivel
estatal. No caso de baloncesto, a Liga LEB OURO e LEB PRATA, e, no caso do fútbol, só a 2ª DIVISIÓN B, dado que a
inmediatamente inferior, a 3ª división, é de ámbito autonómico e non estatal.
Tamén quedarán excluídos deste suposto os equipos que nesta tempada 2016/2017 ou exercicio 2017 participen nunha
competición que non se organizara alomenos unha vez nos últimos 3 anos.
Igualmente quedarán excluídos deste suposto os equipos que nesta tempada 2016/2017 ou exercicio 2017 participen nunha
competición por niveis/categorías/divisións, onde os ascensos e descensos non se regulen exclusivamente a través dos resultados
deportivos acadados polos equipos de categoría senior/absoluto.
2. Sistema de liga regular e/ou ránking/clasificación por equipos (só en categoría absoluta/senior), de ámbito estatal, en
MODALIDADES/ESPECIALIDADES OLÍMPICAS, ás que non se accede por clasificación en base aos resultados
acadados polo equipo senior/absoluto, e cun número de xornadas/probas/campionatos igual ou superior a tres (cando
a competición se desenvolva en varios encontros contra o mesmo equipo ou contra equipos diferentes no mesmo día
ou en días diferentes no mesmo lugar de forma consecutiva, só computará coma unha xornada). Teranse en conta
aquelas modalidades/especialidades incluídas nos Xogos Olímpicos a celebrarse máis preto da data de tramitación dos
convenios.
Quedarán excluídos deste suposto os equipos que nesta tempada 2016/2017 ou exercicio 2017 participen por primeira vez na liga
regular e/ou ranking/clasificación senior.
Tamén quedarán excluídos deste suposto os equipos onde o sistema de clasificación/ránking de categoría absoluta/senior teña
cinco ou menos anos de vixencia e que non estiveran clasificados a lo menos unha vez entre os 10 primeiros nas tempadas de
desenvolvemento deste.
Igualmente quedarán excluídos deste suposto os equipos que nesta tempada 2016/2017 ou exercicio 2017 participen nunha
competición por niveis/categorías/divisións, onde os ascensos e descensos non se regulen exclusivamente a través dos resultados
deportivos acadados polos equipos de categoría senior/absoluto e que non compitan no seu 1º nivel/categoría/división.
3. Sistema de liga regular de 1º primeiro nivel en categoría previa á absoluta, desenvolvida a nivel estatal, á que se accede
por clasificación, con ascensos e descensos de categoría en base aos resultados deportivos, e cun número de xornadas
igual ou superior a dez (cando a competición se desenvolva en varios encontros contra o mesmo equipo ou contra
equipos diferentes no mesmo día ou en días diferentes no mesmo lugar de forma consecutiva, só computará coma unha
xornada), en modalidades/especialidades olímpicas/paralímpicas.
Para poder iniciar o procedemento, prégolle que nos remitan nun prazo non superior a unha semana, por correo electrónico ao
enderezo fundaciondeportegalego.pr@xunta.gal o certificado adxunto cuberto, selado e asinado polo/a secretario/a e o/a
presidente/a, non sendo necesario o envío do formato orixinal se a remisión se efectúa desde un correo oficial da federación.
No caso de que ningunha das entidades que forman parte da súa federación cumpra cos requisitos sinalados, prégolle
que o sinalen expresamente na ficha da certificación.
Para solventar calquera dúbida ou aclaración sobre o procedemento poden contactar co técnico deportivo da Fundación: Gonzalo
Mella, no teléfono 881996377.

CERTIFICACIÓN ENTIDADES PATROCINIOS ALTA COMPETICIÓN DE GALICIA
TEMPADA 2016/2017 OU EXERCICIO 2017
(asinar o/a Secretario/a e Presidente/a)
D./Dona ………..…………………., con DNI:………………en calidade de Secretario/a da Federación Galega
de………………………
CERTIFICA QUE
Á vista dos criterios establecidos pola Fundación Deporte Galego para os patrocinios a clubs de alta
competición de Galicia para a tempada 2016/2017, a saber: entidades que contan con equipos que compiten
en modalidades/especialidades deportivas nas que as competicións de máximo nivel en categoría
absoluta/senior (apartados A e B) e/ou previa á absoluta (apartado C), se atopan nalgún dos seguintes
supostos:
1. Sistema de liga regular, de ámbito estatal, de 1º e 2º nivel de categoría senior/absoluta, á CUXA
PRIMEIRA CATEGORÍA se accede por clasificación en base aos resultados acadados polo equipo
senior/absoluto, con ascensos e descensos de categoría, e cun número de xornadas igual ou superior
a tres (cando a competición se desenvolva en varios encontros contra o mesmo equipo ou contra equipos
diferentes no mesmo día ou en días diferentes no mesmo lugar de forma consecutiva, só computará coma
unha xornada).
Quedarán excluídos deste suposto os equipos participantes nas competicións recoñecidas polo
Consejo Superior de Deportes como Ligas Profesionais: 1ª e 2ª división A de fútbol e Liga ACB
de baloncesto.
Dada a relevancia mediática de ámbolos dous deportes: fútbol e baloncesto, o Plan inclúe as
dúas seguintes Ligas de máximo nivel estatal. No caso de baloncesto, a Liga LEB OURO e LEB
PRATA, e, no caso do fútbol, só a 2ª DIVISIÓN B, dado que a inmediatamente inferior, a 3ª
división, é de ámbito autonómico e non estatal.
Tamén quedarán excluídos deste suposto os equipos que nesta tempada 2016/2017 ou exercicio
2017 participen nunha competición que non se organizara alomenos unha vez nos últimos 3 anos.
Igualmente quedarán excluídos deste suposto os equipos que nesta tempada 2016/2017 ou
exercicio 2017 participen nunha competición por niveis/categorías/divisións, onde os ascensos
e descensos non se regulen exclusivamente a través dos resultados deportivos acadados polos
equipos de categoría senior/absoluto.
2. Sistema de liga regular e/ou ránking/clasificación por equipos (só en categoría absoluta/senior), de
ámbito estatal, en MODALIDADES/ESPECIALIDADES OLÍMPICAS, ás que non se accede por
clasificación en base aos resultados acadados polo equipo senior/absoluto, e cun número de
xornadas/probas/campionatos igual ou superior a tres (cando a competición se desenvolva en varios
encontros contra o mesmo equipo ou contra equipos diferentes no mesmo día ou en días diferentes no
mesmo lugar de forma consecutiva, só computará coma unha xornada). Teranse en conta aquelas
modalidades/especialidades incluídas nos Xogos Olímpicos a celebrarse máis preto da data de tramitación
dos convenios.
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Quedarán excluídos deste suposto os equipos que nesta tempada 2016/2017 ou exercicio 2017
participen por primeira vez na liga regular e/ou ranking/clasificación senior.
Tamén quedarán excluídos deste suposto os equipos onde o sistema de clasificación/ránking de
categoría absoluta/senior teña cinco ou menos anos de vixencia e que non estiveran
clasificados a lo menos unha vez entre os 10 primeiros nas tempadas de desenvolvemento
deste.
Igualmente quedarán excluídos deste suposto os equipos que nesta tempada 2016/2017 ou
exercicio 2017 participen nunha competición por niveis/categorías/divisións, onde os ascensos
e descensos non se regulen exclusivamente a través dos resultados deportivos acadados polos
equipos de categoría senior/absoluto e que non compitan no seu 1º nivel/categoría/división.

3. Sistema de liga regular de 1º primeiro nivel en categoría previa á absoluta, desenvolvida a nivel
estatal, á que se accede por clasificación, con ascensos e descensos de categoría en base aos resultados
deportivos, e cun número de xornadas igual ou superior a dez (cando a competición se desenvolva en
varios encontros contra o mesmo equipo ou contra equipos diferentes no mesmo día ou en días diferentes
no mesmo lugar de forma consecutiva, só computará coma unha xornada), en
modalidades/especialidades olímpicas/paralímpicas.
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As entidades e equipos que cumpren con estes requisitos son os seguintes:

Nome da entidade

CIF

Competición na que milita na tempada
2016/2017 ou exerc. 2017

Nivel da competición (1º, 2º, 3º)

En………………………..a……..de…………………de 2017.
Asdo. O/a Secretario/a

Vº Bº. do/da Presidente/a
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