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Acta reunió del Comitè de Competició                                                          nº 9 

Reunit  a Vilanova i la Geltrú el dia 12 de gener de 2023 aquest Comitè acorda les següents 
resolucions relacionades amb la jornada 7 de la Lliga de Futbol 7 Lleure celebrada aquesta darrera 
setmana: 
                 
Primera Divisió 
 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a ANDRES DONATE PEÑA, jugador de l’equip 

DREAM TEAM, amb 1 partit de suspensió per les 2 targetes grogues mostrades en el 

partit CADE PROJECTES & CAL TRAJO – DREAM TEAM disputat el passat 09.01.23 en 

compliment de l’article 8.11.6 de les Normes del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 

Lleure. 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a OSCAR GARCIA BENITEZ, jugador de l’equip 

THE HOOLIGANS, amb 1 partit de suspensió per les 2 targetes grogues mostrades en el 

partit GEMINIS STYLE – THE HOOLIGANS disputat el passat 09.01.23 en compliment de 

l’article 8.11.6 de les Normes del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

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

l’equip THE HOOLIGANS, amb 1 partit de suspensió per les 2 targetes grogues mostrades 

en el partit GEMINIS STYLE – THE HOOLIGANS disputat el passat 09.01.23 en compliment 

de l’article 8.11.6 de les Normes del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a DAVID HINOJOSA BAZA, jugador de l’equip 

THE HOOLIGANS, amb 1 partit de suspensió per acumulació de 4 targetes grogues. La 

última, mostrada en el partit GEMINIS STYLE – THE HOOLIGANS disputat el passat 

09.01.23 en compliment de l’article 8.11.5 de les Normes del Reglament Intern de la Lliga 

de Futbol 7 Lleure. 

Segona Divisió A 
 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a GENÍS CORNELLÀ, jugador de l’equip 

PENYA BARCELONISTA VILANOVA, amb 1 partit de suspensió per acumulació de 4 

targetes grogues. La última, mostrada en el partit 8 DE TAPES – PENYA BARCELONISTA 

VILANOVA disputat el passat 10.01.23 en compliment de l’article 8.11.5 de les Normes 

del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

 
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 la 
notificació. 
 
 

Vilanova i la Geltrú, 12 de gener 2023.                       

El President                                                                                                                   La Secretaria 


