€,?uJims',

Consell Esportíu
del Tarragonés

3
corvltrE oe

corvlptlcló. consetL EspoRTtu oet rnRRtcoruÉs. Jocs EspoRTtus EscorARs

Nc acta:

Temporada:
Data reun¡ó:
Ne Res.
13

DE

- t'tAtr 202

ENTRADA núm.:

cATAtuNyA.

SORTIDAnúm.:

'+¿l

2

zL-22

03-03-22

Data
r9/r!2o27

Esport

Cat.

Partit{ompetic¡ó

FS

PBM

ANGELS PREBENJAMI

Resolució

Assumpte
ELISABETH

'A'

Renúnc¡a celebracló

part¡t

Articles

per

Davant la renúnc¡a expressa de celebrac¡ó de partit
Punt 8
part de I'equip ANGELS Pn¡g¡t,l.l¡wf, s'acorda donarl¡ el
partit perdut 0-3 sense cap altre tipus de sanció per

RS CET

tractar-se d'un partit suspés per forga major.
74

73/07/2022 Básquet

CARMELITEs PBF

PBF

SAGRAT COR 2N ELAU

lncompare¡xenga arbitml

S'acorda

va

lidar el resultat amb arb¡tratge local 22-24

passar ¡nforme al Comité d'Arb¡tres. Agra¡r

la

local.

rs/o7/2o22

F7

CEF CREIXELL

Fc rARRAco B

No presentat equ¡p v¡s¡tant

Davant la no presentac¡ó per part de I'equ¡p
TARRACO, s'acorda

Normat¡va
comarcal

col.laborac¡ó dels equ¡ps per la celebrac¡ó del partit
arb¡tratge
15

i

amb

FC

donarli el partit perdut 3-0, amb

t¿cnica JEEC
(14)

Art 27b, 31c
d NDE CCE

¡

equ¡p

descompte d'un punt a la classif¡cac¡ó. Aquest
Punt 3.1, 3.2
haurá d'abonarel costde l'arb¡tratge (30€) ja abonat per 3.3 RSCET
l'equip local, més 53,32 € de sanció, dels quals 17,50 €

i

an¡ran a I'equip CEF CREIXELL en concepte
d'idemnització.
15

7s/o712O22

1"7

72/02/2022 B¿squet

FS

BM

AMPA TERESIANES

BM

CBT

3-4

manera
peró

AEE ELISABETH C

Ajornament ¡mprocedent

Davant la tnm¡tació del canvi de part¡t de
Punt 3,5 ¡ 3.9
errónia per part de I'equip AMPA TERESIANEq
RS CET
havent-se disputat el partit a la data acordada pels dos
equ¡ps, s'acorda val¡dar el resultat amb arb¡tratge loca¡ 17. L'equ¡p AMPA TERESIANES haurá d'abonar el cost de
l'arb¡tretge de la federació (29 €)

BASQUETIOAN 23

Suspensió partit

Havent-se susp¿s el partit per for9a major, ¡ no havent
not¡f¡cat a temps a l'árb¡tre de la suspensió del mateix
per forga majot s'acorda que I'equip CBT 3-4 aboni el

Punt 3.2

RS

CET

cost de l'árb¡tratge (31,03 €). Els dos equ¡ps es poden
posar d'acord cn fixar una nova data de recuperació,
18

r8/oz/2o22

FS

BM

FS TERESIANES

ELISABETH'A'

Renuncia celebració part¡t

Davant la renuncia expressa a la celebrac¡ó del part¡t per Punt 8
part de l'equip AMPA TERESIANES, s'acorda donarli el
part¡t perdut 0-3, amb descompte d'un punt a la
classificac¡ó. L'equip AMPA TERESIANES hauÉ d'abonar
40,02 € dels quals 17,50 € aniran a I'equip AEE ESCOLA
ELISABETH

comité

secretari del comité

<:s-6--<En

es podrá ¡nterposar recurs contra aquest dictamen d¡ns dels tres dies hábils des de la seva not¡ficac¡ó o publ¡cac¡ó a la página web del CET

en concepte d'indemn¡tzació.

RS CET

