€

Consell Esportiu
del Tarragonés

COTUTE O¡ COTUPENCIÓ. CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGoNES.
Ne acta:

DE GATALUNYA.

22 tuw 2021

ENTMDAnum.:

20-2r
22-06-2r

Data reunió:

Data

Esport

29/05/202r Básquet

8

SORT|DAnúm.:

..Q.)3,_-_,

2

Temporada:

Ne Res,

Jocs EsPoRTIUs EscotARs

fiH:l.,;m'

Cat.

Partit-Compet¡ció

BM

cBT 3-4

BAseuET BArx GArA GRoc

Assumpte

Resolució

Suspensió part¡t.

Davant la no poss¡bilitat de celebració del part¡t, degut Punt 3.2 i 3.5
a un poss¡ble pos¡tiu per COVID-19 de l'equ¡p CBT 3-4, RS CET
¡ sent que aquesta informació es va saber el d¡vendres

Art¡cles

abans del pan¡t, s'acorda que en el term¡ni de 3 d¡es
des de la publ¡cació d'aquesta acta, els dos equ¡ps es
poden d'acord per recuperar el part¡t. L'equip CBT 3-4,
haurá d'abonar el cost dels dos arb¡tratges (el segon

arbitratge sempre i quan es recuper¡ el part¡t)
29/05/202L

9

FS

BM

AMPA CE5AR AUGUST 3R 4T

AMPA TERESIANES

No presentat equ¡p v¡s¡tant

Davant la no presentac¡ó de l'equip AMPA
Art 27b,3Lc ¡
s'acorda donar-l¡ el partit per perdut,3-0, d NDE CCE
amb descompte d'un punt de la class¡f¡cac¡ó. L'equ¡p Punt 3.2 ¡ 3.3
AMPA TERESIANES haurá d'abonar el cost de
RS CET
l'arbitratge (25 €), ja abonat per l'equ¡p local, més
53,32 € dels quals 17,50 € aniran a I'equ¡p AMPA
TERESIANES,

CESAR AUGUST 3R 4T,

05/06/2021

10

Básquet

PBM

sÁseu¡r LesroNr'¡¡c r

SAGRAT COR 1R

No presentats equ¡ps

en concepte d'¡demnització.

Davant la no presentac¡ó dels equ¡ps a l'hora del
part¡t, detut a un canvi no notificat préviament, ¡
havent-se jugat el partit amb arbitratge local, s'acorda
validar el resultat 31-22. L'equip SAGRAT COR 1R

Punt 3.2 ¡ 3.5
RS CET

haur¿ d'abonar el cost de l'arbitratge de federac¡ó
(27,34 €l
L2/06/2OZL

11

S¿squet

PBM

BASQUETJoAN xxilr

CB MORELT PBM

lncompare¡xen9a arbitral

S'acorda validar el resultat amb arb¡tratge local 39-47
passar informe al Com¡té d'Arbitres. Agra¡r la
col.laboració dels equ¡ps per la celebrac¡ó del partit
amb arb¡tratge

B¿squet

t2

BM

CB MORELL

BM

SAGRAT COR

lncompare¡xenga arb¡tral

!

:
El pres¡dent del

Cómité

El secretar¡ del Com¡t¿

-En

primera

es podr¿ interposar recurs contra aquest d¡ctamen d¡ns dels tres d¡es hábils des de la seva notif¡cació o publ¡cació a la p¿t¡na web del CET

local.

i

Normat¡va
comarcal
técn¡ca JEEC
(14)

S'acorda validar el resultat amb arb¡tratge local 50-46 ¡ Normat¡va
passar ¡nforme al Com¡té d'Arb¡tres. Agrair la
comarcal
col.laborac¡ó dels equips per la celebrac¡ó del part¡t técn¡ca JEEC
(14)
amb arbitratge local.

