
  LLIGA FUTBOL 7 LLEURE 2022/2023 

 

 

Acta reunió del Comitè de Competició                                                          nº 14 

Reunit  a Vilanova i la Geltrú el dia 9 de març de 2023 aquest Comitè acorda les següents 
resolucions relacionades amb la jornada 11 de la Lliga de Futbol 7 Lleure celebrada aquesta 
darrera setmana: 
                 
Primera Divisió 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a SERGI SANCHEZ GISBERT, jugador de 

l’equip THE HOOLIGANS, amb 2 partits de suspensió per la targeta vermella mostrada 

en el partit FC SKAL – THE HOOLIGANS disputat el passat 06.03.23 en compliment de 

l’article 8.11.2 de les Normes del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a MARÇAL FONOLL I GELABERT, jugador de 

l’equip FC SKAL, amb 1 partit de suspensió per acumulació de 4 targetes grogues. La 

última, mostrada en el partit FC SKAL – THE HOOLIGANS disputat el passat 06.03.23 en 

compliment de l’article 8.11.5 de les Normes del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 

Lleure. 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a GERARDO MARTIN ROJAS JAVIER, jugador 

de l’equip LOS CHARRUAS, amb 1 partit de suspensió per acumulació de 4 targetes 

grogues. La última, mostrada en el partit LOS CHARRUAS – GEMINIS STYLE disputat el 

passat 06.03.23 en compliment de l’article 8.11.5 de les Normes del Reglament Intern de 

la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

Segona Divisió B 

• El Comitè de Competició ha resolt ratificar la suspensió cautelar de la sanció imposada a 
l'equip PICO PALA TM el passat 02.03.23, sol·licitada amb caràcter d'urgència pels seus 
responsables el 08.03.23. 

 

• El Comitè de Competició ha resolt notificar als responsables de l'equip PICO PALA TM  
que, una vegada se li ha concedit la suspensió temporal de la sanció imposada, no 
procedeix la seva petició d'informació addicional a la norma que ja coneix. 

 

 
Aquestes resolucions seran comunicades , per correu electrònic , als responsables dels equips 
implicats . Contra aquest acord es podrà presentar recurs en el termini i forma que s’indica en les 
notificacions ja rebudes. 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 9 de març 2023.                       

El President                                                                                                                   El Secretari 


