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RESOLUCIÓN 03-22 PUBLICACIÓN PERSOAS APTAS EXAMES TERRITORIAIS DE NATACIÓN 

D. Aitor Bouza Manso, en calidade de presidente do Comité Galego Arbitral da FEGAN, por delegación 

expresa da Xunta Directiva de carácter extraordinario celebrada o pasado 12 de febreiro de 2023, 

emite a presente resolución cos seguintes 

ANTECEDENTES DE FEITO 

I. Con data 22 de xaneiro de 2023 a Xunta Directiva do CGA convoca o curso de acceso á 

categoría territorial na especialidade de natación, delegando expresamente na Presidencia 

deste Comité a publicación das persoas que superen o curso de acceso. 

II. Seguindo coas bases establecidas no proceso e finalizado o prazo establecido, con data 12 de 

febreiro de 2023 a Xunta Directiva admite a trámite todas as persoas inscritas e propostas 

pola correspondentes delegacións territoriais. 

III. O pasado 4 de marzo de 2023 celébrase en Santiago de Compostela o exame oficial de acceso 

á categoría de territorial da especialidade de natación. 

IV. No presente día, mércores 15 de marzo de 2023, os vogais de formación das especialidades 

competentes emiten o seu correspondente ditame unha vez celebrado o curso e corrixidos 

todos os exames, procedendo a publicación da relación de persoas que teñen superado o 

exame de acceso á categoría de persoas árbitras territoriais na especialidade de natación. 

En virtude do exposto, 

RESOLVE 

1. Remitir o exame corrixido a cada unha das persoas interesadas que se presentaron ao curso de 

acceso á categoría territorial. 

2. Facer público o listado das persoas árbitras que superaron o exame de acceso á categoría de 

territorial na especialidade de natación. 

APELIDOS NOME 

ACUÑA MELLA MARÍA 

COTOS SUÁREZ MARÍA 

DÍAZ TOIMIL CARLA 

EIJO GIL ANA PAULA 

FERNÁNDEZ GARCÍA JACOBO 

GONZÁLEZ OUTEIRO NEREA 

MARTÍNEZ RIVERA PAULA 
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MOURIZ CASANOVA SABELA 

PARGA TORRENTE DAVID 

REY CONESA CAROLINA 

RODRÍGUEZ NOVOA LAURA 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ CARMEN 

SENÍN MOURIÑO XIÁN 

SUÁREZ GARCÍA MARTA 

VARELA MÉNDEZ CLARA 

VARELA MÉNDEZ LUCÍA 

 

3. Proceder á inclusión de todas as persoas que superaron o curso de acceso e que se detallan no 

correlativo precedente no censo arbitral da categoría territorial da especialidade de natación con 

plenos efectos dende o presente día. 

 

RÉXIME DE RECUSOS 

A presente resolución publicarase para coñecemento público e contra a mesma poderase interpor 

recurso ante a propia Xunta Directiva do Comité Galego de Arbitral da FEGAN, nun prazo de 5 días 

hábiles a partir do día seguinte ao da súa publicación.  

 

 

 

A Coruña, 15 de marzo de 2023 

 

 

 

 

   A secretaria CGA,      Vto e prace: o presidente CGA, 

                          
Asdo.: Inés Tornero Viñas          Asdo.: Aitor Bouza Manso 
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