Consell

kportiu

del Tarragonés

Rebudes les al'legacions presentades per

D3(),
lárbitre de I'encontre s'acorda el següent:

l-Retrotraure les actuacions al moment previ al dictat de la resolució del Comité
dApel'lació i tenir per presentades les esmentades al.legacions.
2-Cal tenir en compte que segons el que estableix I'art. 5 de les Normes de Disciplina
Esportiva del CET, aplicables a la competició de la City League a Tarragona, l'árbitre de
1'encontre esdevé un órgan jurisdiccional de l'esmentada competició.
3-En aquest sentit, hem d'esmentar la Resolució del Tribunal Administratiuo del Deporte

de l'estat Espanyol núm. 229/2015 bis que es pronuncia en respecte a un
esdeveniment esportiu, en el qual s'entén que l'árbitre, en l'exercici de les seves
funcions, no esdevé part interessada, és qui imposa la primera sanció en el context de
l'encontre esportiu, i en atenció a les seves aportacions en I'acta i annex del mateix li
imposa la sanció disciplinária. Com així succeeix en el cas que ens contempla, on hi ha
uns série de fets exposats per l'árbitre, respecte dels quals, un cop vista I'acta, el seu
informe i les al'legacions d'altres parts interessades, s'imposa la sanció.
Aixo sens perjudici que, sense estar exercint d'árbitre ni investida de les seves funcions,
denunciés a I'esportista com a subjecte individual i a titol personal, fet que no es
produeix en el present cas.
També tenint en compte que la persona que es pugui sentir perjudicada pugui acudir a
les vies que en dret li puguin correspondre.

El Tribunal Administratiuo del Deporte, com a jurisprudéncia aplicable en aquest

cas,

inadmet el recurs presentat per l'árbitre de I'encontre dbn deriva la sanció aplicada, per
no tenir legitimació actua per a poder presentar recurs. "Por lo expuesto, este Tribunal
Administratiuo del Deporte" ACUERDA:
4-Segons l'esmentada doctrina, lárbitre, actuant en la seva condició, no té legitimitat
activa per a recórrer.
S-Tot i aixó, es tenen per presentades les al'legacions de lárbitre de l'encontre, la qual
ja va presentar annexe a I'acta, i aquestes realitzen una valoració dels fets que, amb
profund respecte donada la tipologia dels mateixos, ja han estat valorats, juntament

amb la resta d'al'legacions presentades per les parts, i prova practicada, per a adoptar
la seva resolució.
Per tot aixó, aquest Comité dApel.lació ACORDA:

-Ratificar la resolució del Comité de Competició en quant l'aplicació dels preceptes
indicats a la mateix i manté la sanció de 5 partits.
-Inadmetre el Recurs presentat per lárbitre per no tenir legitimació activa per a poder
presentar recurs.
Tarragona, 30 de novembre de 2018
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