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Data reuniót
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Data

Cat.

Partit-Competició

24

zot11t2o19 BAseuEr

PBMl

CB SALOU

25

3011112019 BASQUET

pBFl-2

COL.LEG| MARE NOSTRUM tNSTtTUCtó AURA

26

j3l1zl2\19 BAseuET BM3-4 cB MoRELL

27

j4t1212}19

BAseuEr pBMl-2 EB vtLA-sEcA

28

1211212019

BASQUET pBMl-2 AEE ELTSABETH

29

1411212019

BAseuEr BM3-4 cB LLoRENQ-CE

No Res.

Esport

GROC

Baix

Penedés

BM3

Assumpte

Resolució

Articles

No comunicació
resultat

Davant la comunicació de resultat per part de I'equip local, s'acorda
donar-li el partit perdut 0-2. Aquest equip haurá d'abonar 10,57 €.

Punt 4 RS CET

No comunicació
resultat

Davant la comunicació de resultat per part de l'equip local, s'acorda Punt 4 RS CET
donar-li el partit perdut 0-2. Aquest equip haurá d'abonar 10,57 €.

AEE ELISABETH

Renúncia
celebració partit

Davant la renúncia expressa de celebració de part¡t per part de l'equip Punt 8 RS CET
AEE ELISABETH, s'acorda donar-li el partit perdut 2-0 sense cap
altre tipus de sanció per tractar-se d'un partit suspés per forga major.

ESCOLA JOAN XXIII

Renúncia
celebració partit

Davant la renúncia expressa de celebració de partit per part de l'equip Punt 8 RS CET
ESCOLA JOAN XXlll, s'acorda donar-li el partit perdut 2-0 sense cap
altre tipus de sanció per tractar-se d'un partit suspés per forga major.

AMPA pAX

Ajornament
improcedent

Davant la tramitació de canvi de partit de manera errón¡a per part de
l'equip AMPA PAX, peró havent-se disputat el partit a la data
acordada pels dos equips, s'acorda validar el resultat 16-33 sense
més sanció ja que es tracta d'un partit amb arbitratge local.

SAGRAT COR 2N

BM BLAU

30

1411212019

BASOUET

31

1411212019

BASQUET PBF1.2 AMPACÉSARAUGUST

ó59

AMPA SALLE TORREFORTA Renúncia
celebració partit

AB SALLE TARRAGONA BMB CBT 83

CB MORELLPBF

Punt 3.5 ¡ 3.9 RS
CET

Davant la renúncia expressa de celebració de partit per part de l'equip Punt
AMPA SALLE TORREFORTA, s'acorda donar-li el partit perdut 2-0,
amb descompte d'un punt a la classificació. Aquest equip haurá
d'abonar 40,02 €, dels quals 17 ,50 € aniran a I'equip CB LLORENQ
en concepte d'indemnització.

I

RS CET

Renúncia
celebració partit.
Acord de
recuperació

Davant la renúncia expressa de celebració de partit per part de I'equip Punt 8 RS CET
CBT, i havent acord per part dels dos equips, s'acorda celebrar el
partit a la data acordada. L'equip CBT 83 haurá d'abonar 22,52 C.

No presentat
equip visitant.
Acord de
recuperació

Davant la no presentació per part de I'equip CB MORELL, i havent
acord posterior per part de tots dos equips, s'acorda que es jugui el
partit en la data acordada, sense cap altra sanc¡ó per tractar-se d'un
partit amb arbitratge local.

Punt 3.5 RS CET

32

14t12t2019 FUTBOL

PBMI-2 EFSS EUROPA

AMPA TERESIANES

Aliniació indeguda Davant I'alineació indeguda sense la corresponent documentac¡ó en
regla per part de I'equip AMPA TERESIANES, s'acorda mantenir el
resultat del partit com a perdut 10-1 . L'equip AMPA TERESIANES
haurá d'actualitzar la seva documentació de manera immmediata, o
en cas contrari será aplicable la sanció económ¡ca corresponent.

EFSS VORAMAR

AMPA ESCOLA SANT
BERNAT CALVO

Renúncia
celebració part¡t

CARMELTTES BF

INSTITUCIÓ AURA

Aliniació indeguda Davant l'alineació indeguda en alguna de les parts de jugadors

SALA

33

1711212019

FUTBOL AM5-6
SALA

34

14112t2019

BASOUET BF3-4

Davant la no presentació d'acord de recuperació de celebració del
Punt 8 RS CET
partit, s'acorda donar el partit perdut 0-0 a tots dos equips, sense c¿¡p
altre tipus de sanció per tractar-se d'un part¡t suspés per forga major.

masculins per part de l'equip CARMELITES BF, s'acorda donar-li el
partit perdut 0-2, amb descompte d'un punt a la classificació. L'equip
CARMELITES BF haurá d'abonar 21,50€.

35

14t12t2019 BASQUET AM

36

14t12t2O19 FUTBOL

ALUMINIS CENTRE - CEIP
L'ANTINA - TBC

CB SALOU

BM3-4 AMPAESCOLAELSANGELS AMPACOL.LEGI

SALA

DOMINIQUES

presentat
visitant

No
equip

Art 27a, 31c id
NDE CCE
Punt 5 RS cET

Davant la no presentació per part de I'equip CB SALOU, s'acorda
donar-li el partit perdut 2-0, amb descompte d'un punt a la
classificació. Aquest equip haurá d'abonar el cost de I'arbitratge
(25,46 €) ja abonats per I'equip local, sense cap altra sanció per
trobar-se en procés de retirada de la competició.

Aliniació indeguda Davant I'alineació indeguda en alguna de les parts de jugadors més
grans per part de l'equip AMPA COL LEGI DOMINIQUES, s'acorda
mantenir el resultat de partit perdut 4-3, amb descompte d'un punt a
la classificació. L'equip AMPA COL'LEGI DOMINIQUES haurá

Art 27a, 31c i d
NDE CCE
Punt 5 RS cET
Art 27b, 31c i d
NDE CCE
Punt 3.1 ¡ 3.2 RS
CET

Arl27a,31cid
NDE CCE
Punt 5 RS cET

d'abonar 21,50€.

37

1411212019 FUTBOL

AMs

AMPA ESCOLA ELS ANGELS AMPA PERE VIRGILI

SALA

38

13t12t2019 FUTBOL

39

1311212019

BM3-4 AEE ELISABETH

FUTBOL

19t12t2019 BASOUET

SALOU

A¡127a,31ci d
NDE CCE
Punt 5 RS cET

CFS EL MORELL

Renúncia
celebració partit

Davant la no presentació d'acord de recuperació de celebració del
Punt 8 RS CET
partit, s'acorda donar el partit perdut 0-0 a tots dos equips, sense cap
altre tipus de sanció per tractar-se d'un partit suspés per forga major.

rM

COL LEGIDOMINIQUES

IES MARTíFRANQUÉS.
MOUT

Renúncia
celebració partit

Punt 8 RS CET
Davant la no presentació d'acord de recuperac¡ó de celebració del
part¡t, s'acorda donar el partit perdut 0-0 a tots dos equips, sense cap
altre tipus de sanció per tractar-se d'un partit suspés per forga major.

AM

CB MORELL 6É

CB SALOU

Renuncia
celebració partit

Davant la renúncia expressa de celebració de partit per part de I'equip Punt 8 RS CET
CB SALOU, s'acorda donar-li el partit perdut 2-0 sense cap altre tipus
de sanció per tractar-se d'un partit suspés per forga major.

SALA

40

DE

c

SALA

Aliniació indeguda Davant I'alineació indeguda en alguna de les parts de jugadors més
grans per part de l'equip AMPA PERE VlRGlLl, s'acorda manten¡r el
resultat de partit perdut 5-4, amb descompte d'un punt a la
classificació. L'equip AMPA PERE VlRGlLl haurá d'abonar 21,50€.

AM

41

19t12t2019 BASQUET

42

1411212019

BASQUET PBFI-2 ABSALLETARRAGONA SAGRATCOR

43

1411212019

BASQUET PBF1-2 AEE SANT

44

14t12t2019 MtNt FUTBOL pBMl-2 CFB PALLARESOS

APMA PRACTQUES

CB SALOU

PAU

APÓSTOL

Davant la renúncia expressa de celebració de partit per part de I'equip Punt
CB SALOU, s'acorda donar-li el partit perdut 0-2 sense cap altre tipus
de sanció per tractar-se d'un parlit suspés per forga major.

1R

No comunicació
resultat

Davant la comunicació de resultat per part de I'equip local, s'acorda Punt 4 RS CET
donar-li el palit perdut 0-2. Aquest equip haurá d'abonar 10,57 €.

SAGRAT COR 2N

No comunicació
resultat

Davant la comunicació de resultat per part de I'equip local, s'acorda Punt 4 RS CET
donar-li el partit perdut 0-2. Aquest equip haurá d'abonar 10,57 €.

ESCOLA VALLS B

No comunicació
resultat

Davant la comunicació de resultat per part de l'equip local, s'acorda Punt 4 RS CET
donar-li el partit perdut 0-3. Aquest equip haurá d'abonar 10,57 €.

I
El president delGomité

I

Renuncia
celebració partit

Elsecretari del Comité

e::-;
En primera ¡nstáncia es podrá interposar recurs contra aquest dictamen dins dels tres dies feiners des de la seva notificació o publicació a la página web del CET

RS CET

