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1

1911012019 MrNr FUTBOL P4-P5

2

11I1OI2O19 MINI FUTBOL PBMI-2 CLUB ESPORTIU EL CATLLAR
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reuniói

No Res.

2

Assumpte
EF EL PLA DE SANTA MARIA- Suspensió partit
CE Alt Camp

SANT PAU APÓSTOL

2611012019 MtNt FUTBOL pBMl-2 ESCOLAVALLS C

''A"

Suspensió partit

CE ALTAFULLA A

GIMNASTIC DE TARRAGONA Alineació
indeguda

Resolució

Consell Esponlu
del Tarragonés

SORTIDA núrn

cq6
de

Articles

Davant la no possib¡l¡tat de celebració del partit per problemes
Punt 3.5 i 3.8 RS
coordinació de I'equip EF EL PLA DE SANTA MARIA en la tramitació C=T
de la documentació, es suspén el partit en la data assignada pel
calendari, sense sanció económica per tractar-se de la primera
jornada. Els equips podran acordar una nova data.
Davant la no possibil¡tat de celebració del partit per problemes de
coordinació de l'equip CE ALTAFULLA en la tramitació de la
documentació, es suspén el partit en la data assignada pel
calendari, sense sanció económica per tractar-se de la primera
jornada. Els equips podran acordar una nova data.

Punt 3.5 i 3.8 RS

c=T

Davant I'alineació indeguda sense la corresponent documentació en Art. 27a, 31c i d
regla per part de l'equip GIMNASTIC DE TARRAGONA, s'acorda NIE CCE
donarli el partit com a perdut 3-0, amb descompte d'un punt a
Punt 5 RS CET
classificació. L'equip GIMNASTIC DE TARRAGONA haurá
d'actualitzar la seva documentació de manera immmediata, o en cas
contrari será aplicable la sanció económica corresponent.

la

4

9t11t20,19 BASOUET

5

911112019

6

g/1 112019

AM

CB MORELL 6É

8

gl11l2o1g

Davant la no possibilitat de celebració del partit per problemes de
coordinació de I'equip CB SALOU en la tramitació de la
documentació, es suspén el partit en la data assignada pel
calendari, sense sanció económica per tractar-se de la primera
jornada. Els equips podran acordar una nova data.

Punt 3.5 i 3.8 RS

c=T

BASOUET BM3-4

CB SALOU

SAGRAT COR 4T-TGN
BASOUET

No presentat
equip v¡sitant.
Acord de
recuperació.

Davant la no presentació al partit per part de I'equip SAGRAT COF. Punt 3.2 ¡ 3.5 RS
4T i havent acord posterior per part de tots dos equips, s'acorda que c=T
es jugui el partit amb la data fixada. L'equip SAGRAT COR 4T hau-á
d'abonar el cost dels dos arbitratges.

FUTBOL BM3-4

ESCOLA LA CANALETA

APMA PRACTIQUES
BENJAMí

Suspensió partit

Davant la no possib¡l¡tat de celebrac¡ó del partit per problemes de
coordinació de I'equip ESCOLA LA CANALETA en la possibilitat de
presentació d'un entrenador acreditat, es suspén el partit en la data
assignada pel calendar¡, sense sanció económica per tractar-se
d'una causa forga major. Els equips podran acordar una nova data-

AEE ELISABETH SALOU

lncompareixenga
arbitral

S'acorda validar el resultat amb arbitratge local 13-52 i passar
informe al Comité d'Arbitres. Agrair la col'laboració dels equips per
la celebrac¡ó del partit amb arbitratge local.

comarcal técnica
JEEC (14)

SANT lncompareixenga

S'acorda validar el resultat amb arbitratge local 7-1 i passar informe
al Comité d'Arbitres. Agrair la col'laboració dels equips per la
celebració del partit amb arbitratge local.

Normativa
cornarcal técnica
JEEC (14)

SALA

7

Suspensió partit

CB SALOU

BAsouEr AM

9t11t2019 FUTBOL
SALA

BM3-4

cB MORELL 5É

EFSS SALOU BENJAMí 3R

ESCOLA SANT PERE

PAU

I

arbitral

Punt 3.5 i 3.8 RS

c=T

N)rmativa

g

16/1 1t2o1g

BASQUET

AM

CB SALOU

APMA PRACTIOUES

Suspensió partit

la
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1611112019

11

1611112019 FUTBoL

BASOUET

AF

AMPACÉSARAUGUST

INSTITUCIÓ AURA

BM3-4

COL.LEGI MARE NOSTRUM

SALA

12

16t11t2O19 FUTBOL
SALA

El president

En primera

Comité

PBMI-2 COL LEGI MARE NOSTRUM

BLANC

de

Davant la no possibilitat de celebració del partit per problemes
coordinació de l'equip CB SALOU en la tramitació de
documentació, es suspén el partit en la data assignada pel
calendari, sense sanció económica per tractar-se d'una causa forga
majo. Els equips podran acordar una nova data.

Punt 3.5 i 3.8 RS
CET

Jugadors
insuficients

Davant la presentació al part¡t per part de l'equip INSTITUCIÓ AURA Punt 3.1, 3.2 i 3.7
BLANC amb jugadores insuficients a I'hora assignada ¡ havent acord RS CET
per jugar el partit amb les jugadores presents, s'acorda validar el
resultal del partit perdut 2-0 per l'equip INSTITUCIÓ AURA. Aquest
equip haurá d'abonar el cost de I'arb¡tratge ja abonat per l'equip local
(16,50 €).

AMPA ESCOLA CÉSAR
AUGUST

Alineació
indeguda

Davant I'alineació indeguda sense la corresponent documentac¡ó en Art. 27a,31ci d
regla per part de I'equip COL.LEGI MARE NOSTRUM,
NDE CCE
donar-li el partit com a perdut 0-3, amb descompte d'un punt a
Punt 5 RS CET
classificació. L'equip COL.LEGI MARE NOSTRUM haurá
d'actualitzar la seva documentació de manera immmed¡ata, o en cas
contrari será aplicable la sanció económica corresponent.

EFSS VORAMAR

Alineació
indeguda

Davant l'alineació indeguda sense la corresponent documentació e1 Art. 27a,31ci d
regla per part dels equips COL LEGI MARE NOSTRUM i
NDE CCE
VORAMAR, s'acorda el resultat d'empat 5-5. Els eguips COL.LEGI Punt 5 RS CET
MARE NOSTRUM i EFSS VORAMAR hauran d'actualitzar la seva
documentació de manera immmediata, o en cas contrari será
aplicable la sanció económica corresponent.

PREBENJAMí

s'acorda
la

El secretari del Comité

¡nterposar recurs contra aquest dictamen dins dels tres dies feiners des de la seva notificació o publicació a la pág¡na web del CET

EFSS

