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Acta reunió del Comitè de Competició                                                          nº 07 

Reunit  a Vilanova i la Geltrú el dia 05 de febrer de 2020 aquest Comitè acorda les següents 
resolucions relacionades amb les jornades dels JEEC celebrades aquestes darreres setmanes  : 
                                                     

 
 Futbol-7 (Benjamí) 

• El Comitè de Competició ha resolt que el resultat del partit AMPA SANT JORDI “B” -  CF 
CALAFELL “A”  disputat el passat 01.02.20, sigui de  12-4 , donat que l’equip visitant va 
alinear  esportistes de categoria Aleví sense disposar de l’autorització del corresponent 
Comitè Organitzador. Aquest fet també comporta una valoració negativa en el 
corresponent ítem de la puntuació de valors. (Dorsal 6) 

 

• El Comitè de Competició ha resolt advertir a A C H (CAHI 007) , entrenador del  CF 

CALAFELL “A”, que de tornar a alinear  jugadors/es de categoria Aleví, sense disposar de 

l’autorització del corresponent Comitè Organitzador, podrà ser sancionat segons l’article 

21.d de les  Normes de competició i disciplina esportiva dels Jocs Esportius Escolars de 

Catalunya. Partit  AMPA SANT JORDI B - CF CALAFELL A (01.02.20) 

 
Bàsquet (Aleví) 

• El Comitè de Competició ha resolt que el resultat del partit  BÀSQUET RIBES – AMPA 
SANT JORDI ,  que s’havia de jugar el passat 01.02.20, sigui de 12-4  , donat que l’equip 
visitant no  va presentar suficients esportistes a disputar-lo. Aquest fet també comporta 
una valoració negativa en el corresponent ítem de la puntuació de valors.  

 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a l’equip AMPA SANT JORDI , amb la pèrdua 
d’un punt de la seva classificació per no haver presentat suficients jugadors a disputar el 
partit BÀSQUET RIBES – AMPA SANT JORDI ,   programat pel passat 01.02.20 

 
                                                

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 , 05 de febrer de 2020 

El President                                                                                                                   La Secretaria 

http://cegarraf.cat/wp-content/uploads/CEG-Normes-de-Competici%C3%B3-i-Disciplina-Esportiva.pdf
http://cegarraf.cat/wp-content/uploads/CEG-Normes-de-Competici%C3%B3-i-Disciplina-Esportiva.pdf

