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Acta reunió del Comitè de Competició                                                          nº 04 

Reunit  a Vilanova i la Geltrú el dia 14 de desembre de 2022 aquest Comitè acorda les següents 
resolucions relacionades amb les jornades dels JEEC celebrades aquestes darreres setmanes  : 
                                                     

 
Bàsquet (Aleví) 
 

• El Comitè de Competició ha resolt que el resultat del partit CB CUBELLES – AFA ESCOLA 
LLEBETX “B” jugat el passat 03-12-22, sigui de  4-12 , donat que l’equip local va presentar 
un nombre de jugadors/es inferior al que estableix la normativa. Aquest fet també es 
tindrà en consideració en l’item corresponent de la puntuació de valors. 

 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a l’equip CB CUBELLES amb la pèrdua d’un 
punt de la seva classificació, per presentar un nombre de jugadors/es inferior al que 
estableix la normativa en el partit  CB CUBELLES – AFA ESCOLA LLEBETX “B” jugat el 
passat 03.12.22.  
 

Futbol-7 (Aleví) 
 

• El Comitè de Competició ha resolt que el resultat del partit CF CUBELLES – PENYA JOVE 
ROQUETES jugat el passat 10-12-22, sigui de  4-12 , donat que l’equip local va presentar 
un nombre de jugadors/es inferior al que estableix la normativa. Aquest fet també es 
tindrà en consideració en l’item corresponent de la puntuació de valors. 

 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a l’equip CF CUBELLES amb la pèrdua d’un 
punt de la seva classificació, per presentar un nombre de jugadors/es inferior al que 
estableix la normativa en el partit  CF CUBELLES – PENYA JOVE ROQUETES jugat el passat 
10.12.22.  

 
 
 

 
 
                                                 

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 , 14 de desembre de 2022                      

El President                                                                                                                   La Secretaria 


