
COMITÈ DE COMPETICIÓ VIGENT (Modificació 1 gener de 2023)

1. PROCEDIMENT DELS COMITÈS

PAS 1

Els equips disposen de 48 hores des de que finalitza el partit per presentar un escrit de

disconformitat o al·legar algun fet. Aquest escrit s’ha d’entregar presencialment a l’organització

o ser enviat a l’adreça de correu electrònic estadi@estadiatletisme.cat

PAS 2

Un cop rebut l’escrit de disconformitat o al·legacions, es convocarà una reunió d'urgència del

Comitè de Competició per decidir la resolució del fets, en un plaç màxim de 24 hores.

PAS 3

Comunicació de la sanció: mitjançant via telefònica (trucada o WhatsApp) es comunicarà al

responsable de cada equip la resolució resultant del comitè de competició. Aquesta resolució

serà arxivada passades 24 hores, des del moment de la comunicació, i passarà a ser definitiva.

PAS 4

Si els equips ho estimen oportú podran recórrer o apel·lar la decisió pressa pel Comitè de

Competició. Podran fer ús d’aquest dret dins de les 24 hores posteriors a la comunicació de la

resolució del comitè de competició a l’equip. Aquesta apel·lació tindrà com a resultat una

segona reunió d'urgència del Comitè de Competiciò, que es reunirà en un plaç màxim de 24

hores.

PAS 5

Resolució de la reunió del Comitè de competició en el procés d’apel·lació: En el termini no

superior a 24 hores, després d’haver-se produït la reunió, la resolució serà comunicada als

responsables implicats i passarà a ser definitiva i irrevocable, no podent ser objecte de recurs o

al·legació i quedant arxibada pel Comitè d'Apel·lacions.
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