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Acta reunió del Comitè de Competició                                                          nº 10 

 
Reunit  a Vilanova i la Geltrú el dia 6 de febrer de 2020 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 ROGER GIL FERNANDEZ  , jugador de l’equip FC 

FENIX, amb 1 partit de suspensió per acumulació de targetes grogues, 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 OSCAR CARO VILLANUEVA  , jugador de l’equip 

PIZZERIA FRANCESCO, amb 1 partit de suspensió per acumulació de targetes grogues, 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 ALBERT HERNANDEZ VELA, jugador de l’equip FC 

FENIX amb 1 partit de suspensió per les 2 targetes grogues mostrades en  el partit FC FENIX – TOT 

GOS ZERO GRAVITY RECORDS, disputat el passat 03.02.20 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 HECTOR INIESTA FUENTES  , jugador de l’equip TOT 

GOS ZERO GRAVITY RECORDS, amb 1 partit de suspensió per acumulació de targetes grogues, 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 JAVIER GANDIA SOLER, jugador de l’equip TOT GOS 

ZERO GRAVITY RECORDS amb 1 partit de suspensió per les 2 targetes grogues mostrades en  el 

partit FC FENIX – TOT GOS ZERO GRAVITY RECORDS, disputat el passat 03.02.20 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 SALEM IBRAHIMI, jugador de l’equip PIZZERIA 

FRANCESCO amb 1 partit de suspensió per les 2 targetes grogues mostrades en  el partit PIZZERIA 

FRANCESCO – FC ROCKEROS, disputat el passat 03.02.20 en compliment de l’article 8.11.6 de les 

Normes del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

Segona Divisió A 
 
El Comitè de Competició ha resolt sancionar a l’equip SPORTING SITGES amb partit perdut 5-0 i 1 

punt a la classificació per l’Art. 4.6 del Reglament Intern de Futbol 7 de Lleure 2019-2020, en 

referència al partit del passat 04.02.2020 entre els equips UZEDA & ROJAS – SPORTING SITGES.  

 
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 , 6 de febrer 2020.                       

El President                                                                                                                   La Secretaria 


