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APMA ESCOLA PRACTIOUES "B'

Renuncia
celebració partit

Davant la no presentació d'acord de recuperació de celebrac¡ó del
partit abans de finalitzar el calendari, s'acorda donar el partit perdut
0-0, a tots dos equips, sense cap altre tipus de sanció al tractar-se
d'un partit suspés per forga major.

Punt 8 RS CET

AMPA COL'LEGI LA SALLE
TORREFORTA'A"

Renuncia
celebrac¡ó partit

Davant la no presentació d'acord de recuperació de celebració
partit abans de f¡nalitzar el calendar¡, s'acorda donar el partit perdut
0-0, a tots dos equ¡ps, sense cap alüe tipus de sanció al tractar-se
d'un part¡t suspés per forga major.
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Davant la no presentació d'acord de recuperac¡ó de celebració
Punt 8 RS CET
partit abans de fnalitzar el calendari, s'acorda donar el partit perdut
0-0, a tots dos equ¡ps, sense cap altre tipus de sanció al tractar-se
d'un partit suspés per forga major. Es podrá celebrar el partit en una
data acordada fora de calendari sense validar el resultat.
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Renuncia
celebració part¡t

Davant la no presentació d'acord de recuperació de celebració
partit abans de f¡nal¡tzar el calendari, s'acorda donar el partit perdut
0-0, a tots dos equips, sense cap altre tipus de sanció al tractar-se
d'un partit suspés per forga major.

Punt

CEIP LANTINA TORREDEMBARRA

No comunicacló
resultat

Davant la no comunicació del resultat per part de l'equip local,
s'acorda donar-l¡ el partit perdut 0-2. Aquest equip haure d'abonar
10,57 €.
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Renuncia
celebració partit.
Acord de
recuperació

Davant la renuncia expressa de celebració del partit per part de
I'equip FUNDACTÓ ESCOU TNTERNACTONAL DEL CAMP,
havent acord posterior per part dels dos equ¡ps, s'acorda que es
jugui part¡t en la data proposada. L'equ¡p FUNDACIÓ ESCOLA
INTERNACIONAL DEL CAMP haurá d'abonar 22,50€.
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Ajornament
improcedent

Davant la tramitació del canvi de part¡t de manera errónia, peró
havent acord poster¡or per part dels dos equips, s'acorda jugar el
partit en la data acorda, sense cap altra sanció per ser un partit
amb arbitratge local.
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AEE ELISABETH SALOU'8"

No presentat I'equp Partit perdut 2-0, amb descompte d'un punt a la classif¡cac¡ó a
I'equip AEE ELISABETH DE SALOU. L'equ¡p AEE ELISABETH
visitant.
SALOU haurá d'abonar el cost de l'arbitratge (23,05 €) ja abonat
per l'equip local, més 53,32 €, dels quals 17,50 € aniran a I'equips
AMPA ESCOLA PAX en concepte d'¡ndemnització.

AEE ELISABETH SALOU "D''

Renuncia
celebració partit

Davant la no presentació d'acord de recuperac¡ó de celebració del
partit s'acorda donar el part¡t perdut 0-0, a tots dos equips, sense
cap altre tipus de sanció al tractar-se d'un partit suspés per forga
major.
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INSTITUT ROSETA MAURI-CE

Baix

AMPA TERESIANES

Camp

No presentat l'equp Partit perdut 3-0, amb descompte d'un punt a la class¡ficació a
l'equip AMPA TERESIANES. L'equ¡p AMPA TERESTANES haurá
d'abonar el cost de I'arbitratge (20,00 €) ja abonat per t'equip local,
més 53,32 €, dels quals 17,50 € aniran a I'equips INSTITUT
ROSETA MAURI en concepte d'indemniEació.

visitant.

El secretari del Comité

instánc¡a es podrá interposar recurs contra aquest dictamen dins dels tres dies feiners des de la seva notificació o publ¡cació a la página web del CET
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