FASE COMARCAL JEEC ESPORTS D’EQUIP
(2018-2019)
CIRCULAR GENERAL 1
Acreditació per als partits
LLICÈNCIA de cada participant de la temporada vigent. Les llicències s’imprimeixen amb
un full des de l’aplicació.
Arbitratges (federats i locals) i pagaments
ESPORT

Categories

Mode pagament

Document que l’entitat ha presentar

BÀSQUET

Tots els partits, a
partir de la
categoria benjamí,
de les
competicions que
determinin els
equips classificats
a les fases
supracomarcals
seran dirigits
sempre per
membres dels
diferents comitès
arbitrals*

Domiciliació
bancària
Ingrés provisió de
fons a la
Federació
Entitats
federades:
pagament per
l’aplicació de la
Federació.

Full de domiciliació bancària

FUTBOL SALA

FUTBOL SET

VOLEIBOL

HANDBOL

Comprovant de pagament

Entitats no
federades: ingrés
provisió de fons a
la Federació
Pagament
directament a
l’àrbitre desginat
en el terreny de
joc al finalitzar el
partit.

Arbitratges locals

Categories/esports en les que el consell esportiu designarà àrbitre a les fases prèvies:

BÀSQUET
FUTBOL SALA
FUTBOL SET
VOLEIBOL

BM/BF 3r
SÍ
SÍ

BM/BF 3r 4t
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

ALEVÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

En les categories de INFANTIL, CADET I JUVENIL en tots els casos es designarà àrbitre
federatiu.
En les categories de prebenjamí en BÀSQUET es pot sol·licitar per tota la temporada,
però si és una petició puntual, caldrà confirmació per part del Consell Esportiu.

En les categories de prebenjamí en FUTBOL SALA es pot sol·licitar àrbitre. Caldrà fer-ho
per escrit.
En la categoria de prebenjamí en FUTBOL SET (MINI FUTBOL) es pot sol·licitar àrbitre.
Caldrà fer-ho per escrit.
En les categories de benjamí masculí de 3r en BÀSQUET I FUTBOL SALA es pot sol·licitar
arbitratge local. Caldrà fer-ho per escrit.
A les segones fases els equips que no es classifiquen a Nivell A en categoria benjamí i
aleví, podran fer arbitratge local notificant-ho per escrit .
Les sol·licituds d’àrbitre, puntuals o generals, caldrà fer-les dintre del termini establert,
segons la normativa vigent de canvis.
Comitè de Competició
El Consell Esportiu posa a la vostra disposició un model d’al•legacions del Comitè de
Competició i del Comitè d’Apel•lació, que cal que utilitzeu per presentar qualsevol
escrit. Ho podeu trobar a la pàgina web www.cetarragones.cat.
Permisos especials
Per sol·licitar un permís especial cal presentar el Full de sol·licitud de permís especial
que es pot descarregar del web (DOCUMENTACIÓ). Un cop el Consell Esportiu us retorna
signat i segellat el permís ja es pot asignar la llicència d’aquell jugador de l’equip on ha
de jugar.
Us comuniquem els permisos especials atorgats als equips amb jugadors de categoria
superior o de jugadors masculins en equips femenins, també els equips convidats.
Recordem que aquests equips no tenen dret classificatori a la fase territorial i que en el
cas dels dos jugadors permesos al partit, aquests no podran coincidir a pista.
Per la consulta dels permisos dels equips es pot consultar a l’aplicació (a l’apartat
Equips).

Informació de les competicions
Tota la informació corresponent a les competicions d’esport d’equip queda englobada
en:
- Web del Consell Esportiu www.cetarragones.cat
- Llibre Programa d’Activitats del Consell Esportiu de Competició (hi podreu trobar els
quadres tècnics d’esports d’equip de compliment a la fase comarcal)
- Circulars i/o comunicats que es publicaran a la pàgina web o a l’aplicació
respectivament (on es notificaran canvis generals d’horaris, canvis de coordinadors,
informació general de la competició...)

Protocol d’actuació dels equips en cas de:
Incidència

Incompareixença àrbitre.
FUTBOL SALA

Actuació
Si 25 minuts abans no ha comparegut
l’àrbitre els equips han de trucar a:

669014838
Telèfon emergències.
Àrbitres reserva sempre.

Número de sortida: 018
Data: 08/11/2018

