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COMITÉ DE COMPETICIÓ. CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÉS. JOCS ESPORTIUS ESCOLARS DE CATALUNYA.
No acta: l2
Temporada 201812019
Data reunió: 1OlOSl2O19
No Res.

Data

125

126

6t4t2019

61412019

Esport

Cat.

Partit-Competició

BASQUET

BM3

EL CARME BASQUET 3ER

BASQUET PBM1.2 ASSOCIACIÓ BASOUET

LA

SALLE

Assumpte

Resolució

Artieles

AMPA COL. LEGI LESTONNAC.

No comunicac¡ó

Punts RS IET

L'ENSENYANSA

resultat

Davant la no comunicació de resultat per part de I'equip local,
s'acorda donar-li el partit per perdut 0-2. Aquest equ¡p haurá
d'abonar 10,57 €.

EL CARME BASQUET

No comunicac¡ó
resultat

Davant la no comunicació de resultat per part de l'equ¡p local,
s'acorda donar-li el part¡t per perdut 0-2. Aquest equip haur¿
d'abonar 10,57 €.

Punt.1 RS DET

AMPACOL.LEGILESTONNACL'ENSENYAN9A

No comun¡cació
resultat

Davant la no comunicac¡ó de resultat per part de I'equip local,
s'acorda donar-li el partit per perdut 0-2. Aquest equip haurá
d'abonar 1 0,57 €.

Punt 4 RS DET

Davant la no comunicació de resultat per part de l'equ¡p local, peró

Punt 4 RS

TARRAGONA
127

61412019BASQUET PBMI-2

't28

61412019 FUTBoL

7

ELCARMEBASQUETlER

pBMl-2 CLUB FUTBOL LA R|ERA,A'

CLUB ESCOLA VALLS FUTBOL

'A"

No comun¡cació
resultat

tET

s¡ per part de l'equip vis¡tant, s'acorda validar el resultat del el partit
perdutpel loc,al 1-2. L'equip CLUB FUTBOL LA RIERA haur¿

d'abonar 10,57 €.

't29

6t4t2j19 FUTBOLT pBMl-2 CLUBFUTBOLLARTERA"B"

CLUB ESPORTIU EL

CATLLAR'4"

Davant Ia no comunicac¡ó de resultat per part de ¡'equ¡p local,
s'acorda donar-li el partit per perdut 0-3. Aquest equip haur¿
d'abonar 10,57 €.

Punt 4 RS DET

Davant la renúnc¡a expressa a la celebració del partit per part de
l'equip APMA ESCOLA PRACTIOUES, havent acord posterior per
part dels dos equ¡ps, s'acorda que es jugui partit en Ia data
proposada. L'equip APMA ESCOLA PRACTIQUES haurá d'abonar
22,52 €, I'atbilratge del pr¡mer partit (25 €) abonat per l'equip local.

Punt e RS üET

celebració partit.
Acord de
recuperació.

Punt e RS

No comunicació

resultat

130

AM

26t4t2019 FUrBot

AMPA ESCOLA ELS

ANGELS

APMA ESCOLA

PRACTIOUES'B''

SALA

111

26t4t2019

132

26t4t2019 FUTBoL

BASeuEr

AF

coL.LEGt AURA "A'

AMPA TERESIANES VERMELL

Renuncia
celebració partit.
Acord de
recuperació.

Davant la renuncia expressa de celebració del part¡t per part de
l'equ¡p AMPA TERESIANES, i havent acord posterior per part dels
dos equips, s'acorda que es jugui partit en la data proposada.
L'equip AMPA TERESIANES haur¿ d'abonar 22,52 €.

IM

AEE INSTITUT RAMON
BERENGUER lV-CE Baix Camp

LA SECUITA FS INFANILS

Renúncia
celebrac¡ó part¡t.
Acord de
recuperació.

Davant la renuncia expressa de celebració del partit per part
l'equ¡p LA SECUITA FS i havent acord posterior per part dels dos
equ¡ps, s'acorda que esjugui partit en la data proposada. L'equip
LA SECUITA FS haurá d'abonar 22,52€ i I'arbitratge del primer
partit (20 €) ja abonat per l'equip local.

AM

EFSS SALOU ALEV| 5É

AEE ELISABETH SALOU'A''

lncompare¡xenga
arbitral

S'acorda validar el resultat amb arbifatge local 3-4 i passar informe Normat¡va
al Com¡té d'¿rbitres. Agrair la col laboració dels equips per
comarcal t¿:nica
celebració del part¡t amb arbitratge
JEEC (14)

No comunicació

Davant la no comunicació de resultat per part de l'equip
s'acorda donar-l¡ el partit per perdut 0-3. Aquest equip haurá
d'abonar 10,57 €.

SALA

133

271412019 FUTBOL
SALA

134

271412019 FUTBOL

7

RCNúNC¡A

PBMI-2 CLUB FUTBOL LA RIERA

"8"

CLUB FUTBOL LA R|ERA'4"

resultat

135
136

27t4t2019 BAsouEr

PBMI-2 AMPA ESCOLA LARRABASSADA

27t4t2)19BASQUEr pBMl-2

AMPA COL.LEGI LA SALLE

1R

TORREFORTA

BASQUETSAGRATCORCT

ASSOCIACIÓ BASQUET LA

SALLE

de

local.

Punt E RS DET

la

local,

Punt 4 RS DET

local,

Punt

{

RS DET

local,

Punt

{

RS CET

No comunicació
resultat

Davant la no comunicació de resultat per part de l'equip
s'acorda donar-li el partit per perdut 0-2. Aquest equip haurá
d'abonar 10,57 €.

NO COMUNiCACió

Davant la no comunicac¡ó de resultat per part de l'equ¡p
s'acorda donar-li el partit per perdut 0-2. Aquest equip haurá
d'abonar 10,57 €.

resultat

tET

137

271412019BASQUEr pBMl-2 CBMORELLpBM

AMPA TERESLCNES 'A"

No presentat equip Davant la no presentac¡ó de I'equip AMPA TERESTANES, i havent
acord posterior per part dels dos equlps perjugar el partit, s'acorda
celebrar el partit en la data acorda sense cap altre sanc¡ó per
tractar-se d'un partit amb arbitratge local.

Acord
recuperació.

v¡s¡tant.

138

30t4t2019 FUTBoL

BM3-4 AEE

ELISABETH SALOU "D'

SALA

139

140

30t4t2019 BASOUET

BF3-4

CLUB FUTBOL
MONTORNES

tA POBLA DE

lncompareixenga
arbitral

passar

lncompareixenga
arb¡tral

ESCOLA JOAN XXIII

Renuncia
celebració partit

Davant la renuncia expressa de celebració del part¡t per part
l'equ¡p COL'LEGI AURA, s'acorda donar-li el partit per perdut 2-0,
sense cap altre tipus de sanció per tractar-se d'un partit suspés per
forga major.

RENúNCiA

punt B RS CET
Davant la renunc¡a expressa de celebració del part¡t per part
I'equip CLUB BASQUET TARRAGONA i havent acord posterior per
part dels dos equips, s'acorda que es jugui part¡t en la data
proposada. L'equip CLUB BASQUET TARRAGONA haur¿ d'abonar
22,52€i l'arbitratge del primer partit ja abonat per l'equ¡p tocat.

local.

4t5t2019 BAsouEr

PBMI-2 CEIP L'ANTINA.

4t5t2019 BASOUET

FUTBOL
SALA

AM

BASQUET LLORENq-CE BaiX
Penedés

BM3-4 AMPA ESCOLA

142

3/5/2019

143

4t512019 FUTBOL 7

PBM1-2 CLUB ESPORTIU EL

'144

4t5t2019 FUTBoL

8M3.4

ELS

AMPA ESCOLA PAX

CLUB BASOUET

TARMGONA

celebració partit.
Acord de
recuperació.

Punt

I

RS CET

de

AEE ELISABETH SALOU ''D"

CATLLAR'A'

CE TECNIFUTBOL TARMGONA "B" No presentats
equips. Acord de
recuperació.

Davant la no presentació dels equips, ¡ havent acord poster¡or
part dels dos equips, s'acorda que es jugui el partit en la
proposada. L'equip CE TECNIFUTBOL haurá d'abonar 7,5€
concepte d'arb¡tratge del primer partit a l'equip CLUB ESPORTIU
EL CATLLAR i també hauran de pagar el segon arbitatge (34,50€)
entre els dos equips.

EFSS VORAMAR BM

S'acorda validar el resultat amb arbifatge local 2-2 i passar ¡nforme Normativa
al Comité d'árbitres. Agrair la col laboració dels equips per
comarcal técnica
celebrac¡ó del part¡t amb arbifatge
JEEC (14)

Renuncia
celebració partit

lncompare¡xenga
arbit¡al

del

Davant la no presentació d'acord de recuperació de celebració
partit, s'acorda donar el partit perdut 0-0 als dos equ¡ps, sense cap
altre tipus de sanció per tractar-se d'un partit suspés per forga
major.

per
data
en

local.

4t5t2019 BASOUET pBMl-2 ASSOC|AC|Ó BASQUET LA SALLE ESCOLA JOAN XXilt 'A"

Ajornament

TARRAGONA

improcedent

)
El president del Comité

de

ANGELS

SALA

145

la

BASQUET SAGRAT COR A31

TORREDEMBARM BC

141

CEE Punt 3.5 RS

CET

S'acorda validar el resultat amb arb¡fatge local 3-6 i passar informe Norrrativa
al Comité d'árbitres. Agrair la col.laborac¡ó dels equips per
comarcal técnica
celebració del partit amb arb¡tratge
JEEC (14)
S'acorda val¡dar el resultat amb arbitratge local 47-10 i
Norrrat¡va
informe al Comité d'¿rbitres. Agrair la col.laboració dels equ¡ps per comercal técn¡ca
la celebració del partit amb arb¡tratge
JEEC (14)

local.

BASOUET SAGRAT COR Le

Art 27b i 34b NDE

El secretari del Comité

En primera ¡nstáncia es podr¿ ¡nterposar recurs contra aquest dictamen dins dels tres dies fe¡ners des de la seva notif¡cació o publicac¡ó a la p¿g¡na web del CET

Art2Tbi 34b NDE
CEE runt 3.2 i 3.5
RS CET

la

Davant la tramitació del canvi del partit de manera errónia per
de tots dos equips, i havent acord de per celebrar el part¡t en
data amb arbitratge local, s'acorda validar el resultat del partit
52, sense cap altre tipus de sanció.

a__s-:_./

Punt 3 RS CET

part

una
20-

Art. 27b 31c. NDE
CCE Punt 3.5 ¡ 3.9
RS CET

