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Règim sancionador del CET 
 
 

Paral·lelament al propi règim disciplinari esportiu del Consell Català de l’Esport i a 

l’aplicació automàtica dels aspectes tècnics segons la normativa corresponent, el 

Consell Esportiu del Tarragonès aplicarà el següent sistema sancionador 

complementari: 

 
1. RETIRADA d’un equip abans de començar la competició. L’entitat haurà d’abonar 

una indemnització de 33,08 €, sense possibilitat de devolució dels drets d’inscripció. 

 

2. RETIRADA d’un equip amb calendari comunicat, suposarà l’anul·lació de tots els 

seus partits i resultats. L’entitat haurà d’abonar una indemnització de 66,47 €. 
 

3. NO PRESENTACIÓ a un partit. 

L’equip infractor serà sancionat de la següent manera: 

3.1. Sanció esportiva corresponent (pèrdua del partit i de punts a la classificació, a les 

competicions amb classificació). 

3.2. Pagament de la totalitat de l’arbitratge designat corresponent. 
3.3. L’equip infractor haurà d’abonar 53,32 € en concepte de despeses d’organització, 

de les quals 17,50 € aniran a l’equip perjudicat en concepte d’indemnització. 

3.4. Si l’equip infractor és el local, a més dels punts anteriors, haurà d’abonar a l’equip 

perjudicat, en concepte d’indemnització per desplaçament la quantitat resultant de la 

següent fórmula: 0,28 €/km per cada grup de quatre esportistes inscrits a l’acta, i els 
restants es consideraran com un altre grup. 

3.5. Si es posen d’acord els dos equips abans dels tres dies hàbils següents, no 

s’aplicaran els punts anteriors, excepte el 3.2., i es podrà fixar nova data del partit; el 

segon arbitratge també anirà a càrrec de l’equip infractor. En cap moment s’acceptarà 

l’acord després de resolució del Comitè de Competició. 

3.6. La presentació al partit únicament de l’entrenador o del delegat, es considerarà, a 
tots els efectes, com a una no presentació de l’equip. 

3.7. La presentació d’un equip amb nombre insuficient de jugadors que impedeixi la 

celebració del partit, es considerarà, a efectes esportius, com a una no presentació i 

haurà d’abonar el cost de l’arbitratge més 17,50 €, que aniran a l’equip perjudicat en 

concepte d’indemnització. 
3.8. La no possibilitat de celebració d’un partit per problemes de coordinació d’un equip 

(disponibilitat de les instal·lacions, condicions pista de joc, coincidència horària, no 

presentació de la documentació necessària...) tindrà la consideració de no presentació 

a tots els efectes. 

3.9. La retirada voluntària d’un equip, l’ajornament improcedent o l’actitud 

antiesportiva d’algun dels equips que provoquin la suspensió d’un partit, es considerarà 
a tots els efectes com una no presentació. 

 

4. NO COMUNICACIÓ DE RESULTATS dels partits arbitrats per l’equip local, abans de 

les 14 hores del dimarts següent a la celebració del partit, suposarà la pèrdua d’aquest 

partit i l’abonament de 10,57 €. 
 

5. ALINEACIÓ INDEGUDA. 

A l’inici de les competicions, els equips han de tenir tota la documentació en regla per 

disputar els seus partits a les categories i nivells corresponents i presentar-la als partits. 

En cas contrari, quan es produeixi una alineació indeguda o no es presenti cap 

documentació acreditativa oficial, a més de la sanció esportiva, s’aplicarà a la primera 



 

 

C. del Doctor Zamenhof, 5   I   43001 Tarragona   I   Tel. 977 249 484   I   Fax 977 235 167   I   info@cetarragones.cat

ocasió un cost de 21,50 €, i s’actualitzarà; a la segona, de 21,50 €, a la tercera vegada, 

l’equip restarà exclòs de la competició i haurà d’abonar el cost corresponent a la retirada 

de la competició de 66,47 €. 

També es considerarà alineació indeguda el no respectar la normativa vigent referent 

als casos de permisos especials, de nivells i de categories de competició i del que és 

preceptiu en quant a la participació de tots els jugadors inscrits en acta. 
 

6. SANCIONS PERSONALS. En cas de suspensió de l’entrenador o delegat, almenys 

amb un partit, haurà d’abonar 21,50 €, per partit sancionat. En aquests casos i en les 

sancions a jugadors, s’enviarà expressament comunicació, perquè n’estigui assabentat, 

al màxim responsable de l’entitat. 
 

7. INSTAL·LACIONS. Sempre que hi hagi anotacions a l’acta del partit amb referència 

a insuficiències de les condicions mínimes indispensables de la pista de joc i vestidors 

i de les funcions del responsable d’instal·lacions, l’equip local haurà d’abonar 21,50 €. 

 

8. RENÚNCIA DE PARTITS. Els equips que no facilitin, en cap cas, la recuperació dels 
partits pendents o renunciïn a la celebració d’un partit designat per calendari, a banda 

de la sanció esportiva (partit perdut, amb descompte d’un punt en les competicions amb 

classificació) hauran d’abonar 40,02 € de les quals 17,50 €, en els casos de renúncia, 

aniran a l’equip perjudicat en concepte d’indemnització. En cas de renuncia expressa, 

si aquesta es notifica el mateix dia del partit o el dia anterior a la data del partit, l’entitat 

que renuncia haurà d’abonar també el corresponent cost de l’arbitratge. 
 

No s’aplicarà aquest últim punt (sanció econòmica ni el punt de descompte) en el cas 

de la renúncia dels partits suspesos prèviament per força major, ni en el cas que, 

objectivament, un equip no rebi la conformitat d’ajornament un cop feta la petició en 

forma i amb la impossibilitat de celebració, que únicament tindrà la sanció esportiva 
corresponent. Tampoc s’aplicarà en el cas en que objectivament un equip acrediti el 

plantejament de propostes de data de recuperació i l’altre equip no ho hagi confirmat. 

 

En el cas de renúncia a la celebració d’un partit fixat per calendari acompanyat de 

l’acord de proposta de nova data, l’equip sol·licitant haurà d’abonar 22,52 €.  

 
9. EXCLUSIÓ D’EQUIPS I/O PARTICIPANTS DE COMPETICIÓ. Per tal de garantir el 

normal desenvolupament de les diferents competicions, i previ informe tècnic del Comitè 

de Competició, la comissió directiva del CET, podrà excloure un equip o participants de 

la competició pel reiterat o greu comportament altament antiesportiu dels seus 

components. En un grau inferior, l’actitud antiesportiva d’un equip o no esportiva pot 
suposar 

l’inhabilitació a representar a la comarca en una fase posterior, segons acord previ de 

la comissió directiva. 

 

TRÀMIT D’ABONAMENT: Per domiciliació bancària, prèvia comunicació de la decisió 

del Comitè de Competició. 

 


