
 

 

14a. Lliga Ciutat d'Igualada de futbol a 7 

 
 

COMITÈ DE COMPETICIÓ NÚM.1 (07/11/2017) 
 

 
PARTIT:      CROSTÓ RESTAURANT ------------- SAN MAMES 

 

 

 Després de veure l’acta del partit i llegir l’escrit, el Comitè de Competició  

sanciona amb sis partits de suspensió al sr. Rob Fairbairn de l’equip San 

Mames, en aplicar l’article 10.2 del reglament jurisdiccional d’aquesta 

competició, degut a que va rebre una targeta vermella directa durant el 

partit. La sanció l’haurà de complir durant la jornada número 6, 7, 8, 9, 10 i 

12.  

 

Art 10. - Les faltes greus, seran sancionades amb suspensió de 3 a 12 partits:  

1- Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip arbitral quan no es derivi cap tipus 

de dany físic o lesió per a la persona agredida. De 5 a 12 partits.  

2- Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari quan no es derivi cap 

tipus de dany físic o lesió per a la persona agredida. De 5 a 12 partits.  

3- Amenaces a un jugador de l’equip contrari, públic… De 3 a 5 partits.  

4- Agredir o dirigir-se violentament a qualsevol membre de l’equip contrari o equip arbitral quan es 

derivi dany físic o lesió per a la persona agredida. Serà decisió del comitè de competició. De 10 a 12 

partits.  

5- El que amenacés a un component de l’equip arbitral per causar-li dany o tractés d’intimidar-lo. De 5 

a 7 partits.  

6- L’incompliment reiterat d’ordres emanades dels components de l’equip arbitral, que produeixin 

conseqüències de consideració greus. De 3 a 5 partits.  

7- Alinear-se en un partit mitjançant la fitxa d’una altra persona. 4 partits 

 
 

Contra aquesta resolució, es pot interposar el corresponent recurs davant el 

Comitè de Competició d’aquest Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada 

a competicióiapelacioseai@gmail.com , en el termini de tres dies hàbils 

següents d’haver-li estat notificada. 



 

 

14a. Lliga Ciutat d'Igualada de futbol a 7 

 
 

COMITÈ DE COMPETICIÓ NÚM.1 (07/11/2017) 
 

 
PARTIT:      CROSTÓ RESTAURANT ------------- SAN MAMES 

 

 

 Després de veure l’acta del partit i llegir l’escrit, el Comitè de Competició  

sanciona amb tres partits de suspensió al sr. Veremon Bertran de l’equip 

Crostó Restaurant, en aplicar l’article 11.1 i 11.4 del reglament jurisdiccional 

d’aquesta competició, degut a que va rebre una targeta vermella directa 

durant el partit. La sanció l’haurà de complir durant la jornada número 6, 7 i 

8.  

 

Art 11. -Les faltes lleus seran sancionades amb suspensió temporal de 1 a 3 partits:  

1- Rebre 2 amonestacions en el mateix partit (1 partit de suspensió com a mínim, a menys que el 

fet suposi de més entitat). La targeta vermella directe serà motiu de sanció (1 partit de suspensió 

com a mínim, a menys que el fet suposi de més entitat).  

2- Protestar reiteradament les decisions arbitral. De 1 a 2 partits.  

3- Les observacions formulades als components de l’equip arbitral, delegats, tècnics, autoritats 

esportives, membres de l’equip contrari, o espectadors que signifiquin una falta de respecte. De 1 a 3 

partits.  

4- El que insultés, ofengués, amenacés o provoqués les persones esmentades en l’apartat 1, amb 

expressions o gestos de menyspreu, sempre que no constitueixi falta greu. De 2 a 3 partits.  

5- La conducta antiesportiva que alteri la bona marxa d’un partit o el normal desenvolupament del joc. 

De 2 a 3 partits. 

 

 
 

 
Contra aquesta resolució, es pot interposar el corresponent recurs davant el 

Comitè de Competició d’aquest Servei d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada 

a competicióiapelacioseai@gmail.com , en el termini de tres dies hàbils 

següents d’haver-li estat notificada. 


