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Acta reunió del Comitè de Competició                                                          nº 13 

 
Reunit  a Vilanova i la Geltrú el dia 10 de març de 2022 aquest Comitè acorda les següents 
resolucions relacionades amb la jornada 12 de la Lliga de Futbol 7 Lleure celebrada aquesta 
darrera setmana  : 
                
  
 
Primera Divisió 
 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a SALEM IBRAHIMI, jugador de l’equip 

PIZZERIA FRANCESCO, amb 3 partits de suspensió per la targeta vermella mostrades en el 

partit PIZZERIA FRANCESCO - HOOLIGANS, disputat el passat 07.03.22, en compliment de 

l’article 8.11.3 de les Normes del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

 
Segona Divisió A 
 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a OSCAR SANCHEZ ALSINA, jugador de 

l’equip PENYA BARCELONISTA VILANOVA, amb 1 partit de suspensió per les 2 targetes 

grogues mostrades en el partit EL SECRET DE L’ESKALA – PENYA BARCELONISTA 

VILANOVA, disputat el passat 08.03.22, 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 MARC RIOS, jugador de l’equip PENYA 

BARCELONISTA VILANOVA, amb 4 partits de suspensió per la targeta vermella mostrada 

en el partit EL SECRET DE L’ESKALA – PENYA BARCELONISTA VILANOVA, disputat el 

passat 08.03.22, en compliment de l’article 8.10.3 de les Normes del Reglament Intern de 

la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a ALBERT PUJOL BLANCO, jugador de l’equip 

EL SECRET DE L’ESKALA, amb 3 partits de suspensió per la targeta vermella mostrada 

en el partit EL SECRET DE L’ESKALA – PENYA BARCELONISTA VILANOVA, disputat el 

passat 08.03.22, en compliment de l’article 8.11.3 de les Normes del Reglament Intern de 

la Lliga de Futbol 7 Lleure. 

• Aquest comitè resol que l’encontre EL SECRET DE L’ESKALA – PENYA BARCELONISTA 

VILANOVA s’ha de reprendre a partir del minut 13 de la segona part amb el resultat de 6-

4. Només podran participar els minuts restants els jugadors, entrenadors i delegats que 

han participat en el mateix i no hagin estat expulsats. Els equips disputaran el temps 

pendent amb el nombre de jugadors que tenia en el camp en el moment d’acordar-se la 

suspensió. L’encontre es reprendrà el proper dimarts (15 de març) a les 22:00 hores.  
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Segona Divisió B 
 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a IGNACIO HOYOS MONJO, jugador de 

l’equip INTER PUERTO ALEGRE, amb 1 partit de suspensió per les 2 targetes grogues 

mostrades en el partit INTER PUERTO ALEGRE – ECO RECASENS-SPORTS BAR SITGES, 

disputat el passat 09.03.22, en compliment de l’article 8.11.6 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 , 10 de març 2022.                       

El President                                                                                                                   La Secretaria 


