TEMPORADA 2015-2016
COMITÈ DE COMPETICIÓ JEEC
ACTA NÚMERO 4
12/04/2016
________________________________________________________________________
FUTBOL7
EQUIP: At. Bellvei
PARTIT: UE. Tancat – At. Bellei
MOTIU: Ajornament

DATA: 09/04/16
CATEGORIA: Pre-Benjami

RESOLUCIÓ:
Sancionar l'equip At. Bellvei amb 6 euros de multa tal com marca la normativa 10.
Sancions, Extracte Normativa:
10. Els ajornaments dels partits cal sol·licitar-los per escrit, omplint l’imprès corresponent (en
paper al CEBP o disponible en la pàgina web) o enviant un correu electrònic amb el DNI del
sol·licitant, així com un correu electrònic de confirmació de l'altre equip implicat, i
manifestant l’acord d’ambdós equips.
La sol·licitud haurà d’estar al CEBP com a molt tard el dimarts a les 24h de la data de
disputa del partit. (només s’acceptarà un ajornament en les dates posteriors si està
acompanyat de justificants mèdics).
En cas que un equip demani canviar la data i/o hora establerta d'un partit fora dels terminis
establerts, malgrat acord amb l'equip contrari, l'equip que sol·liciti el canvi
haurà de pagar 6 euros.
_______________________________________________________________________
FUTBOL SALA
EQUIP: UJ Cunit
PARTIT: AVV Eden Parc – UJ Cunit
MOTIU: Ajornament

DATA: 12/04/16
CATEGORIA: Alevi

RESOLUCIÓ:
Sancionar l'equip UJ Cunit amb 6 euros de multa tal com marca la normativa 10.
Sancions, Extracte Normativa:
10. Els ajornaments dels partits cal sol·licitar-los per escrit, omplint l’imprès corresponent (en
paper al CEBP o disponible en la pàgina web) o enviant un correu electrònic amb el DNI del
sol·licitant, així com un correu electrònic de confirmació de l'altre equip implicat, i
manifestant l’acord d’ambdós equips.
La sol·licitud haurà d’estar al CEBP com a molt tard el dimarts a les 24h de la data de
disputa del partit. (només s’acceptarà un ajornament en les dates posteriors si està
acompanyat de justificants mèdics).
En cas que un equip demani canviar la data i/o hora establerta d'un partit fora dels terminis
establerts, malgrat acord amb l'equip contrari, l'equip que sol·liciti el canvi
haurà de pagar 6 euros.

________________________________________________________________________
BASQUET
EQUIP: AB Vendrell
PARTIT: Els 4 Vents – AB Vendrell
MOTIU: Ajornament

DATA: 12/04/16
CATEGORIA: Benjami

RESOLUCIÓ:
Sancionar l'equip AB Vendrell amb 6 euros de multa tal com marca la normativa 10.
Sancions, Extracte Normativa:
10. Els ajornaments dels partits cal sol·licitar-los per escrit, omplint l’imprès corresponent (en
paper al CEBP o disponible en la pàgina web) o enviant un correu electrònic amb el DNI del
sol·licitant, així com un correu electrònic de confirmació de l'altre equip implicat, i
manifestant l’acord d’ambdós equips.
La sol·licitud haurà d’estar al CEBP com a molt tard el dimarts a les 24h de la data de
disputa del partit. (només s’acceptarà un ajornament en les dates posteriors si està
acompanyat de justificants mèdics).
En cas que un equip demani canviar la data i/o hora establerta d'un partit fora dels terminis
establerts, malgrat acord amb l'equip contrari, l'equip que sol·liciti el canvi
haurà de pagar 6 euros.

Apel·lació:
Contra aquestes resolucions podeu interposar recurs davant el mateix òrgan que l’ha
dictat en el termini de 5 dies naturals a comptar des del dia de la seva publicació.
Sense cap altre tema a tractar, es tanca:
ACTA NÚMERO 4 COMITÈ DE COMPETICIÓ

