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Acta reunió del Comitè de Competició                                                          nº 02 

Reunit  a Vilanova i la Geltrú el dia 18 de desembre de 2019 aquest Comitè acorda les següents 
resolucions relacionades amb les jornades dels JEEC celebrades aquestes darreres setmanes  : 
                                                     
 
FUTBOL-SALA (Cadet-Juvenil) 

• El Comitè de Competició, ha resolt advertir als responsables de l’equip AMPA INS 

INTERCOMARCAL que la normativa de la competició només permet alinear un màxim de 

12 jugadors en cada partit. L’incompliment d’aquesta norma comporta, sigui quin sigui el 

resultat de l’encontre, la pèrdua del mateix i  una valoració negativa en el corresponent 

ítem de la puntuació de valors. PARTIT AMPA INS INTERMUNICIPAL – AEE INS CAN 

PUIG (14-12-19)  

 
Futbol-7 (Aleví) 
 

• El Comitè de Competició, ha resolt advertir als responsables de l’equip CD RIBES “A” que 

la normativa de la competició no permet alinear esportistes de l’equip A amb el B ni 

viceversa. L’incompliment d’aquesta norma comporta, sigui quin sigui el resultat de 

l’encontre, la pèrdua del mateix i una valoració negativa en el corresponent ítem de la 

puntuació de valors. PARTIT AMPA SANT JORDI – CD RIBES ”A” (14.12.19) Dorsals 11 i 12 

 

Futbol-7 (Benjamí 
 

• El Comitè de Competició ha resolt que el resultat del partit CF CUBELLES – CF CALAFELL 

“A” disputat el passat 14.12.19 , sigui de  12-4 , donat que l’equip visitant  va alinear  

jugadores de categoria Aleví sense disposar de l’autorització del corresponent Comitè 

Organitzador.  (Dorsals 1 i 6)  

• El Comitè de Competició, atenent al fet que els recursos referents a l’edat i condició 
acadèmica dels participant podran ésser presentats en qualsevol moment fins a la 
finalització del campionat, resolt  revisar totes les actes de l’equip CF CALAFELL “A”  
(Benjamí) per comprovar possibles alineacions d’esportistes de categoria superior sense 
l’autorització del  corresponent Comitè Organitzador. 

                                                 

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 , 18 de desembre de 2019                       

El President                                                                                                                   La Secretaria 


