
 
 

  

 

 

 

 

Relació d’actuacions del Comitè de Competició  

 

 COMITÈ JUGA VERD PLAY 

 Relació de partits assignats a Comitè Juga Verd Play 

 

JORNADA 1 

 Article: Retirada del partit abans de començar el mateix. 

 Sanció: Puntuació mínima per l’equip infractor (2,67 punts), puntuació màxima per 
l’equip rival (10 punts) 

Equip Campionat Sanció

FC CASABLANCA INFANTIL FEMENÍ TORNEIG D'OBERTURA - FUTBOL 7 INFANTIL FEMENÍ Retirada del partit abans de començar el mateix.  

 
 

 Article: L’equip es presenta amb un nombre insuficient de jugadors. 

 Sanció: Puntuació mínima per l’equip infractor (2,67 punts), puntuació màxima per 
l’equip rival (10 punts) 

 
Equip Campionat Sanció

U.E. SANT ILDEFONS BENJ C TORNEIG D'OBERTURA - FUTBOL 7 BENJAMÍ COMP. ÚNICA ALTRUISME L'equip es presenta amb un nombre insuficient de jugadors.

PBSV INFANTIL TORNEIG D'OBERTURA - FUTBOL 7 INFANTIL MASCULÍ L'equip es presenta amb un nombre insuficient de jugadors.  
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Torneig d’Obertura Jornada 1,2 i 3  
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JORNADA 2 

 Article: No presentació de la documentació d’algun membre de l’equip (física o 
digital) i/o la relació d’esportistes segellada per l’ajuntament 

 Sanció:  
o La puntuació marcador és:  

 1 punt a l’equip infractor 
 3 punts a l’equip no infractor 
 La resta de puntuacions segons valoració de cada agent  

 
Equip Campionat Sanció

FC SPORTING GAVA INICIACIÓ A TORNEIG D'OBERTURA - FUTBOL 7 ED. INFANTIL COMP. ÚNICA ALTRUISME No presentació de la documentació d'algun membre de l’equip.  
 
 

 Article: Un jugador de la mateixa entitat juga amb 2 equips de la mateixa 
categoria, entitat i esport. 

 Sanció:  
o La puntuació marcador és:  

 1 punt a l’equip infractor 
 3 punts a l’equip no infractor 
 La resta de puntuacions segons valoració de cada agent  

 
 

Equip Campionat Sanció

UDSM PRE A TORNEIG D'OBERTURA - FUTBOL 7 PREBENJAMÍ COMP. ÚNICA EMPATIA Un jugador de la mateixa entitat juga amb 2 equips de la mateixa categoria, entitat i esport.  
 
 
 
JORNADA 3 

 

 Article: L’equip es presenta amb un nombre insuficient de jugadors. 

 Sanció: Puntuació mínima per l’equip infractor (2,67 punts), puntuació màxima per 
l’equip rival (10 punts) 

 
Equip Campionat Sanció

FC CASABLANCA PREBENJAMÍ BLANC TORNEIG D'OBERTURA - FUTBOL 7 PREBENJAMÍ COMP. ÚNICA AUTOESTIMA L'equip es presenta amb un nombre insuficient de jugadors.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 
 
 
 
 
 

 
JORNADA 2 

 

 Article: Un jugador de la mateixa entitat juga amb 2 equips de la mateixa 
categoria, entitat i esport. 

 Sanció:  
o La puntuació marcador és:  

 1 punt a l’equip infractor 
 3 punts a l’equip no infractor 
 La resta de puntuacions segons valoració de cada agent  

 
 

Equip Campionat Sanció

BENJAMÍ MITX A.E.VALLIRANA "B" TORNEIG D'OBERTURA - FUTBOL SALA BENJAMÍ COMP. ÚNICA INTEGRITAT Un jugador de la mateixa entitat juga amb 2 equips de la mateixa categoria, entitat i esport.  
 

 Article: Falsejament de dades 

 Sanció: Puntuació mínima per l’equip infractor (2,67 punts), puntuació màxima per 
l’equip rival (10 punts) 

Equip Campionat Sanció

CE FUTSAL SANT FELIU A MIQUEL MARTÍ I POL TORNEIG D'OBERTURA - FUTBOL SALA PREBENJAMÍ COMP. ÚNICA INTEGRITAT Falsejament de dades.  
 

 
 
 
 
 
 

 Article: Té un comportament incorrecte i antiesportiu 

 Sanció:  
o La puntuació marcador és:  

 1 punt a l’equip infractor 
 3 punts a l’equip no infractor 
 La resta de puntuacions segons valoració de cada agent  

 
 

Equip Campionat Sanció

SAFA GAVÀ ALEVÍ BLANC TORNEIG D'OBERTURA - HANDBOL ALEVÍ COMP. ÚNICA Té un comportament incorrecte i antiesportiu.

SAFA GAVÀ ALEVÍ VERD TORNEIG D'OBERTURA - HANDBOL ALEVÍ COMP. ÚNICA Té un comportament incorrecte i antiesportiu.  
 
 



 
 

  

 
 

 
JORNADA 2 

 

 Article: No presentació de la documentació d’algun membre de l’equip (física o 
digital) i/o la relació d’esportistes segellada per l’ajuntament 

 Sanció:  
o La puntuació marcador és:  

 1 punt a l’equip infractor 
 3 punts a l’equip no infractor 
 La resta de puntuacions segons valoració de cada agent  

 
Equip Campionat Sanció

AE SÀNDOR CAD NEGRE TORNEIG D'OBERTURA - VOLEIBOL CADET/JUVENIL FEMENÍ / MIXT No presentació de la documentació d'algun membre de l’equip.  
 

 
JORNADA 3 

 Article: No presentació de la documentació d’algun membre de l’equip (física o 
digital) i/o la relació d’esportistes segellada per l’ajuntament 

 Sanció:  
o La puntuació marcador és:  

 1 punt a l’equip infractor 
 3 punts a l’equip no infractor 
 La resta de puntuacions segons valoració de cada agent  

 
Equip Campionat Sanció

AE SÀNDOR ALV VERMELL TORNEIG D'OBERTURA - VOLEIBOL ALEVÍ COMP. ÚNICA No presentació de la documentació d'algun membre de l’equip.  
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