
  LLIGA FUTBOL 7 LLEURE 2021/2022 

 

 

Acta reunió del Comitè de Competició                                                          nº 9 

 
Reunit  a Vilanova i la Geltrú el dia 3 de febrer de 2022 aquest Comitè acorda les següents 
resolucions relacionades amb la jornada 9 de la Lliga de Futbol 7 Lleure celebrada aquesta darrera 
setmana  : 
                 
 
Primera Divisió 
 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a BRUNO BONATTI CORREA, jugador de 

l’equip LOS CHARRUAS, amb 1 partit de suspensió per la targeta groga mostrada en el 

partit FC FENIX – LOS CHARRUAS, disputat el passat 31.01.22, el que comporta 

acumulació de targetes, 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 l’equip BAR T.A.C., amb 1 punt a la 

classificació per la NO presentació de cap pilota en el partit BAR T.A.C. - AMIGOS DE 

ZIZOU ELECMONT, disputat el passat 31.01.22, el que comporta reincidència en el fet, en 

compliment de l’article 4.11 de les Normes del Reglament Intern de la Lliga de Futbol 7 

Lleure. 

Segona Divisió A 
 

• Un cop estudiat el recurs presentat pels responsables de l’equip FCNG BOL , consultat 

l’àrbitre de l’encontre i rebuda la seva resposta, aquest CC acorda deixar sense efecte la 

resolució del passat 19 de gener i mantenir el resultat que recull l’acta del partit EL 

SECRET DE L’ESKALA – FC N.G. BOL (1-4). 

Segona Divisió B 
 

• El Comitè de Competició ha resolt sancionar a MARC GONZALEZ ASENSIO, jugador de 

l’equip PAMP ROJO-NOVA OLIVELLA, amb 2 partits de suspensió per la targeta vermella 

mostrada en el partit LUISTATTO FC – PAMP ROJO-NOVA OLIVELLA, disputat el passat 

02.02.22, en compliment de l’article 8.11.2 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 , 3 de febrer 2022.                       

El President                                                                                                                   La Secretaria 


