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FASE COMARCAL JEEC ESPORTS D’EQUIP 
(2022-2023) 

CIRCULAR GENERAL  1 
 

Acreditació per als partits 
Als partits cal presentar la llicència de cada jugador degudament tramitada. 

Podeu consultar el document: GUIA PER A USUARI CLUB (cetarragones.cat) 
 

Arbitratges federats en les categories indicades (bàsquet, futbol sala i 
futbol set) i  mode de pagament 

ESPORT Categories  Mode pagament 

BÀSQUET Tots els partits seran designats amb àrbitres de la 

corresponent Federació. 

- Excepte: 

- BÀSQUET Prebenjamins* 

- FUTBOL MINI: P4-P5* 

*Arbitratge local 

La federació passarà el 
càrrec pel número de 
compte de l’entitat. 

FUTBOL SALA El Consell Esportiu 
passarà el càrrec pel 
número de compte de 
l’entitat. 

FUTBOL SET La federació passarà el 
càrrec pel número de 
compte de l’entitat. 

 
Bàsquet: si 30 minuts abans no ha comparegut l’àrbitre, els equips han de trucar al 610000695 
(telèfon de guàrdia) 
Futbol sala: si 30 minuts abans no ha comparegut l’àrbitre, els equips han de trucar al 647443098 
(telèfon de guàrdia) 
Futbol set: si 30 minuts abans no ha comparegut l’àrbitre, els equips han de trucar al 690318747 

(telèfon de guàrdia) 

IMPORTANT: Aquests telèfons són exclusivament d’ús per avisar si no ha comparegut 
l’àrbitre, no per suspendre partits. 

 
Suspensió partits per inclemències meteorològiques 
En cas que les condicions climatològiques objectivament impedeixin la celebració d’un partit, serà 
necessari que tots dos coordinadors acordin la suspensió via telèfon com a molt aviat una hora 
abans del partit, i així ho notifiqui l’entitat local a l’àrbitre. L’àrbitre, si s’ha suspès el partit 
correctament i objectivament no es pot jugar, ho haurà de fer constar a l’acta que el partit se 
suspèn ratificant les causes de suspensió del partit. En aquest cas s’aplicarà la quota arbitral 
corresponent per suspensió del partit per causes metereològiques. 
 

 

https://www.cetarragones.cat/documents/69933guia-per-a-usuari-aplicacio-de-gestio-equips.pdf
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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 (DOCUMENTACIÓ/COMITÈ DE COMPETICIÓ) 

 
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 I COMPETICIONS > IMPRESOS CONSELL). Un cop el Consell 
Esportiu us retorna signat i segellat el permís ja es pot assignar la llicència d’aquell jugador de 
l’equip on ha de jugar. 
 
Els permisos especials són 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 general 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...) 
 
 

http://www.cetarragones.cat/
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