REGLAMENT
DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA
DE LA FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA

Barcelona, 10 de novembre de 2016

Antecedents
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya és l’òrgan col·legiat jurisdiccional de primera instància en l’àmbit
federatiu competent per dirimir els litigis en l’àmbit competitiu, en les disciplines
esportiva i associativa. El Comitè de Competició exerceix la seva potestat jurisdiccional
sobre totes les persones que integren l’estructura orgànica federativa, els clubs
esportius i llurs directius, esportistes, tècnics, jutges o àrbitres i, en general, sobre
totes les entitats i persones que estan federades i desenvolupen l’activitat esportiva en
l’àmbit d’actuació de la Federació.
Fonaments de Dret
L’article 124 dels Estatuts de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, en el
seu apartat segon, estableix la composició escaient del Comitè que estarà constituït
per tres membres, assistits per un secretari amb veu, però sense vot. El mandat dels
membres del Comitè serà de quatre anys i poden ser reelegibles. D’entre els seus
membres, la Junta nomenarà el seu president i aprovarà un reglament de
funcionament intern.
D’acord amb el que disposa l’article esmentat, la Junta Directiva de la Federació
d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), en virtut de les atribucions que té
conferides,
Resol:
APROVAR el reglament de funcionament intern del Comitè de Competició i Disciplina
esportiva de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya.

Jordi Merino i Urbano
President

Barcelona, 15 de setembre de 2016

REGLAMENT DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA
FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA
ARTICLE 1
El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva (CCDE) té les competències
determinades en l’article 124.2 dels Estatuts de la Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC) i en els articles 89 i 90 del text únic de la Llei de l’esport, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2000, del 31 de juliol. Exerceix la seva jurisdicció en plena i
absoluta independència en tot el territori de Catalunya i radicarà a la seu de la FEEC.
ARTICLE 2
Per al coneixement i decisió dels assumptes objecte de la seva competència, el CCDE
es regirà pel que disposen el present reglament, els Estatuts de la FEEC, el text únic de
la Llei de l’esport i les disposicions que la desenvolupin, i, en tot el que no es prevegi,
per la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.
CAPÍTOL PRIMER: COMPOSICIÓ DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA
ESPORTIVA I FUNCIONS DELS SEUS ÒRGANS I DELS SEUS MEMBRES
ARTICLE 3
El CCDE està compost per tres membres i un secretari o secretària amb veu i sense vot,
almenys un d’ells llicenciat en Dret; nomenats en la forma fixada en els articles 124
dels Estatuts de la Federació.
ARTICLE 4
Correspon al CCDE:
a) El coneixement i resolució dels assumptes derivats de les infraccions de les
regles del joc, la prova o la competició, específiques de cada disciplina
esportiva de la FEEC, i les infraccions de la conducta esportiva tipificades amb
caràcter general en el capítol segon del títol VI del Decret legislatiu 1/2000, de
31 de juliol, pel qual s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, i aquelles que
s’estableixen específicament per les disposicions estatutàries i reglamentàries
de la FEEC.
b) El coneixement i la resolució de les qüestions de naturalesa competitiva que es
plantegin en relació o com a conseqüència de la pràctica de les disciplines
pròpies de la FEEC, regulades d’acord al seu reglament específic.
c) El coneixement i la resolució de les qüestions de naturalesa associativa que es
plantegin en relació o com a conseqüència de les relacions associatives entre la
FEEC i els Clubs i Associacions a ella afiliats.
d) La potestat jurisdiccional del Comitè en l’àmbit disciplinari i competitiu
confereix a aquest òrgan la possibilitat d’enjudiciar i, si s’escau, sancionar les
persones i les entitats sotmeses a la jurisdicció esportiva de la FEEC.
e) Decidir sobre la recusació de qualsevol dels membres del Comitè.

ARTICLE 5
Al President del CCDE li corresponen les funcions següents:
a) Vetllar pel seu bon ordre i govern, dirigir les seves deliberacions, complir i fer
complir les normes i disposicions que regulen la matèria de la seva
competència, adoptar les decisions que assegurin el seu bon funcionament i el
normal despatx dels assumptes, vigilar la més estricta observança i tenir cura
que tots els components del Comitè compleixin com cal les seves obligacions.
b) Fixar l’ordre del dia, convocar i presidir les sessions del Comitè, assistit pel
Secretari o Secretària.
c) Autoritzar amb la seva signatura les comunicacions, els actes i qualsevol altre
document en els quals sigui necessària.
d) Representar el Comitè en tota classe d’actes i davant qualsevol organisme,
entitat o persona física i delegar la representació en un altre membre del
Comitè.
ARTICLE 6
Al secretari del CCDE li corresponen les funcions següents:
a) Prestar al Comitè, al seu President i als altres Membres l’assistència necessària
en els assumptes que a aquell òrgan s’atribueixen, i coordinar-ne els treballs.
b) Portar la correspondència oficial i el seu registre.
c) Cursar les citacions amb antelació, assenyalant dia i hora i acompanyant, en el
seu cas, l’ordre del dia fixat pel President.
d) Tenir cura de l’estricta observança de tots els tràmits i advertir sobre els
defectes de forma que es poguessin suscitar.
e) Preparar de forma concisa i completa els resums dels expedients, amb tots els
informes i actuacions per al coneixement pertinent d’aquells per part dels
membres del Comitè.
f) Conservar i custodiar el segell del Comitè, els expedients, actuacions i
documents al seu càrrec, guardant secret i adoptant les mesures oportunes
perquè aquest no sigui vulnerat per persones alienes al Comitè que puguin
intervenir en els assumptes.
g) Portar els llibres d’entrada i sortida de documents i tots els que li siguin
ordenats pel President.
h) Expedir, amb el vistiplau del President, les certificacions que procedeixin així
com els testimoniatges i còpies que siguin sol·licitades per part interessada
respecte a les actuacions i resolucions.
i) Atendre i tramitar els assumptes de caràcter general i indeterminat del Comitè
i, entre ells, el servei d’informació, el d’arxiu i el de la biblioteca.
j) Aixecar acta de les sessions i, després del visat del president, registrar-la com
cal.
ARTICLE 7
A tots els membres del CCDE els corresponen les obligacions següents:
a) Assistir a les reunions.
b) Observar la diligència necessària en la custòdia dels documents i expedients
que els siguin lliurats.

c) Guardar secret sobre les deliberacions del Comitè i sobre el contingut dels
expedients que aquest tramita.
d) Comunicar d’immediat al president quan concorri motiu d’abstenció o
impossibilitat d’assistir a qualsevol de les reunions del Comitè.
ARTICLE 8
El CCDE quedarà vàlidament constituït amb la presència del President i, com a mínim,
de un dels seus vocals titulars.
ARTICLE 9
Els acords del CCDE s’adoptaran per majoria absoluta de vots i, en cas d’empat, el vot
del qui presideixi la reunió serà diriment.
ARTICLE 10
A les sessions del CCDE només podran ser tractats aquells assumptes que hagin estat
prèviament inclosos en l’Ordre del Dia i aquells altres que, per raons d’urgència,
acordin per unanimitat els membres assistents a la reunió, a proposta de qui la
presideixi.
Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, sí que podran ser tractats a les
sessions aquells assumptes de tràmit que requereixin el normal funcionament del
CCDE, com els acords sobre admissió a tràmit d’expedients i resolució de recursos
contra resolucions de tràmit dictades pel mateix Comitè.
ARTICLE 11
De cada sessió s’aixecarà acta que contindrà la indicació de les persones que hi hagin
intervingut, així com les circumstàncies de lloc i temps en què s’han celebrat, els punts
principals de deliberació, la forma i el resultat de les votacions i el contingut dels
acords. Les actes seran firmades pel Secretari i amb el vistiplau del President i
s’aprovaran en la mateixa sessió o a la següent.
Els membres del CCDE podran fer constar en acta el seu vot contrari a l’acord adoptat i
els motius que el justifiquin.
CAPÍTOL SEGON: PROCEDIMENTS DAVANT DEL COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA
ESPORTIVA DE LA FEEC
I.- PROCEDIMENTS DISCIPLINARIS
A) PROCEDIMENT D’URGÈNCIA
ARTICLE 12
El procediment d’urgència s’inicia be mitjançant denúncia de la FEEC, be mitjançant
l’acta de la prova o la competició que reflecteixi els fets que poden donar lloc a sanció,
que ha d’ésser subscrita per l’àrbitre o àrbitra o qui estigui oficialment encarregat
d’aixecar-la i pels competidors o llurs representants, si es tracta de competició

individual, o pels representants dels clubs o llurs delegats, si es tracta de competició
per equips.
El procediment d’urgència també pot iniciar-se mitjançant una denúncia de la part
interessada recollida en l’acta de la prova o competició o feta posteriorment, sempre
que la denuncia es registri a les oficines de la Federació dins el segon dia hàbil següent
al dia en què hagi tingut lloc dita prova o competició.
ARTICLE 13
En el supòsit que els fets que puguin donar lloc a sanció no estiguin reflectits en l’acta
de la prova o la competició, sinó mitjançant annex o document similar, en el qual no hi
hagi constància que l’infractor o infractora en conegui el contingut, el procediment
s’inicia en el moment en què tingui entrada a la Federació l’annex de l’acta o el
document en què quedin reflectits els fets objecte d’enjudiciament.
ARTICLE 14
Un cop iniciat el procediment per la denúncia de la part interessada o com a
conseqüència d’un annex de l’acta o el document similar, immediatament s’ha de
donar trasllat de la denúncia o de l’annex o el document als interessats.
ARTICLE 15
Els interessats, en el termini de dos dies hàbils següents al dia en què els és lliurada
l’acta de la prova o la competició, en el cas especificat per l’article 12, o en el termini
de dos dies hàbils següents al dia en què hagi estat notificada la denúncia o l’annex o
el document similar, al qual es refereixen els articles 13 i 14, poden formular per escrit
les al·legacions o les manifestacions que, en relació amb els fets imputats a l’acta, la
denúncia o l’annex o el document similar, considerin convenients a llur dret i poden,
dins el mateix termini, proposar o aportar també, si escau, les proves pertinents per a
demostrar llurs al·legacions, si tenen relació amb els fets imputats.
ARTICLE 16
Si els interessats proposen alguna prova per a la pràctica de la qual es requereix l’auxili
del CCDE, abans de dictar la resolució pertinent, si estima procedent la pràctica de la
prova, ha d’ordenar que es practiqui i disposar el que calgui perquè es porti a terme al
més aviat possible, com a màxim dins el termini de tres dies hàbils següents al dia en
què n’hagi acordat la realització, i ha de notificar als interessats el lloc i el moment en
què es practicarà, si la prova requereix la presència dels interessats.
Serà discreció del CCDE ampliar el termini de pràctica de determinada o determinades
proves en funció de la seva dificultat i condició.
ARTICLE 17
Si no es practiquen proves, un cop practicades les admeses o transcorregut el termini
establert per a practicar-les, el CCDE dictarà resolució en el termini màxim de deu dies
en què, de manera succinta, expressarà els fets imputats, els preceptes infringits, la
fonamentació de la resolució i la sanció imposada. Si els interessats han demanat la
pràctica de proves i el CCDE les declara improcedent, s’han d’expressar en la mateixa
resolució els motius de la denegació de les proves.

ARTICLE 18
La resolució a què fa referència l’article 17 s’ha de notificar als interessats, amb
expressió dels recursos que s’hi puguin formular en contra i del termini per a
interposar-los.
B) PROCEDIMENT ORDINARI
ARTICLE 19
Llevat dels casos tipificats per l’article 109.1 del Decret 1/2000, de 31 de juliol, pel qual
s’aprova el text únic de la Llei de l’Esport, per a enjudiciar les infraccions s’ha de
procedir d’acord amb el que s’estableix en aquesta subsecció.
ARTICLE 20
El procediment per a enjudiciar les infraccions s’inicia amb la providència del CCDE,
d’ofici, a denúncia de part interessada o a requeriment de la Secretaria General de
l’Esport de la Generalitat o del Tribunal Català de l’Esport. Les denúncies han
d’expressar la identitat de la persona o les persones que les presentin, la relació dels
fets que puguin constituir infracció i la data de comissió i, sempre que sigui possible, la
identificació dels possibles responsables.
ARTICLE 21
El CCDE, abans que acordi l’inici del procediment, pot ordenar, amb caràcter previ, les
investigacions i les actuacions necessàries per a determinar si hi concorren
circumstàncies que justifiquin l’expedient, especialment pel que fa a determinar els
fets susceptibles de motivar la incoació de l’expedient, a identificar la persona o les
persones que en puguin resultar responsables i a les altres circumstàncies.
ARTICLE 22
Rebuda la denúncia o el requeriment per a incoar un expedient, i un cop practicades
les actuacions prèvies que es considerin pertinents, el CCDE dictarà Providència d’inici
de l’expedient si entén que els fets que es denuncien poden constituir infracció. En cas
contrari, dictarà la resolució oportuna que acordi la improcedència d’iniciar
l’expedient, la qual es notificarà a qui ha presentat la denúncia o el requeriment per a
iniciar l’expedient.
ARTICLE 23
Contra la resolució que acordi l’inici de l’expedient no es podrà interposar cap recurs.
Contra la que acordi la improcedència d’iniciar-lo, l’interesat podrà interposar recurs
davant del Comitè d’apel·lació de la FEEC, en el termini de tres dies hàbils comptats
des de l’endemà de la notificació.
ARTICLE 24
La Providència en què s’acordi l’inici del procediment ha de contenir el nomenament
d’instructor o instructora, el qual s’encarregarà de la tramitació de l’expedient, i el del
Secretari o Secretària que ha d’assistir l’instructor o instructora en la tramitació, a més
d’una succinta relació dels fets que motiven l’inici de l’expedient, la possible
qualificació, la identificació de la persona o les persones presumptament responsables

i les sancions que hi podrien correspondre, sens perjudici del que resulti de la
instrucció de l’expedient.
ARTICLE 25
A l’instructor o instructora i al secretari o secretària els són aplicables les causes
d’abstenció i recusació previstes en la legislació de l’Estat per al procediment
administratiu comú. Els interessats poden exercir el dret de recusació en el termini de
tres dies hàbils comptats des de l’endemà de la notificació de la providència d’inici de
l’expedient davant el mateix òrgan que l’hagi dictat, el qual ha de resoldre sobre la
recusació en el termini dels tres dies hàbils següents.
ARTICLE 26
La providència que acordi l’inici del procediment concedirà als interessats el termini de
sis dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació, perquè puguin formular per
escrit les al·legacions o les manifestacions que, en relació amb els fets imputats a
l’acta, la denúncia o l’annex o el document similar, considerin convenients a llur dret i
poden, dins el mateix termini, proposar o aportar també, si escau, les proves
pertinents per a demostrar llurs al·legacions, si tenen relació amb els fets imputats.
ARTICLE 27
Un cop transcorregut el termini establert per l’article 26, l’instructor o instructora,
mitjançant la resolució oportuna, ordenarà la pràctica de les proves que, proposades o
no pels interessats, siguin rellevants per al procediment i la resolució. Per aquest
motiu, en la mateixa resolució, l’instructor o instructora obrirà a prova l’expedient per
un termini no superior a vint dies hàbils ni inferior a cinc, i comunicarà als interessats,
a qui els ha d’ésser notificada la resolució, el lloc, el moment i la forma de practicar
cada prova.
ARTICLE 28
Contra la resolució de l’instructor o instructora que denegui la pràctica d’una prova
proposada pels interessats, aquests poden reclamar davant del CCDE en el termini de
tres dies hàbils, a comptar de l’endemà de la notificació de la resolució. El CCDE, dins
els cinc dies hàbils següents, resoldrà sobre l’admissió o el rebuig de la prova
proposada i, en el cas que l’admeti, allò pertinent per a la seva pràctica corresponent.
ARTICLE 29
Un cop transcorregut el termini fixat per a la pràctica de les proves, l’instructor o
instructora, en el termini de deu dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què
fineixi el termini de pràctica de les proves, proposarà el sobreseïment i l’arxivament de
l’expedient, si considera que no hi ha motius per a formular cap plec de càrrecs o, en
cas contrari, formularà un plec de càrrecs, en el qual s’haurà de reflectir els fets
imputats, les circumstàncies concurrents i les corresponents infraccions que puguin
constituir motiu de sanció, juntament amb la proposta de resolució. La proposta de
sobreseïment i l’arxivament de l’expedient o, si escau, el plec de càrrecs i la proposta
de resolució es notificarà als interessats perquè, en el termini de deu dies hàbils,
comptats des de la notificació, puguin examinar l’expedient i puguin presentar per

escrit les al·legacions que considerin convenients en defensa de llurs drets o
interessos.
ARTICLE 30
Un cop transcorregut el termini concedit als interessats per a formular les al·legacions,
l’instructor o instructora elevarà l’expedient al CCDE per a la seva deliberació i
resolució.
ARTICLE 31
La resolució del CCDE posa fi a l’expedient i es dictarà en el termini màxim de deu dies
hàbils a comptar de l’endemà del dia en què l’expedient és elevat per l’instructor.
II. PROCEDIMENT JURISDICCIONAL EN L’ÀMBIT COMPETITIU
ARTICLE 32
Tots els expedients que s’incoïn d’ofici o a instància de part en matèria pròpia de la
jurisdicció dins l’àmbit competitiu s’han de tramitar amb l’observança de les fases
procedimentals següents:
a) La incoació i la notificació fefaent d’aquesta a les parts interessades i a les que
es considerin afectades per la decisió final.
b) El termini d’al·legacions, la proposició de prova i la pràctica d’aquesta.
c) La resolució final i la comunicació fefaent a les parts intervinents, amb
especificació dels recursos pertinents i del termini per interposar-los.
III. DISPOSICIONS COMUNES
ARTICLE 33
El CCDE podrà acordar l’acumulació d’expedients quan es produeixin les
circumstàncies d’identitat o analogia raonable i suficient, de caràcter objectiu o
subjectiu, que facin aconsellable la tramitació o resolució única.
ARTICLE 34
Un cop iniciat qualsevol procediment, el CCDE pot adoptar, amb subjecció al principi
de proporcionalitat, les mesures provisionals que estimi pertinents per a assegurar
l’eficàcia de la resolució que pugui dictar. L’adopció de mesures provisionals es pot
produir en qualsevol moment del procediment, d’ofici o a petició raonada de
l’instructor o instructora, mitjançant acord motivat, que ha d’ésser notificat als
interessats.
ARTICLE 35
Contra les resolucions dictades en els procediments a què es refereix aquest capítol es
pot interposar recurs davant del Comitè d’Apel·lació de la FEEC per a resoldre’l en el
termini de tres dies hàbils comptats des de l’endemà del dia en què es notifiqui la
resolució.

ARTICLE 36
Un cop interposat el recurs, el Comitè d’Apel·lació n’ha de donar trasllat
immediatament als altres interessats perquè, si escau, puguin impugnar lo en el
termini de dos dies hàbils.
ARTICLE 37
Si en el recurs o en la impugnació es demana la pràctica de proves indegudament
denegades pel CCDE, o es demana la pràctica de proves de les quals la part que les
proposi no n’hagi pogut tenir notícia abans de dictar-se la resolució impugnada, el
Comitè d’Apel·lació, abans de resoldre el recurs, s’ha de pronunciar sobre la pràctica
de la prova demanada i, en el cas que acordi practicar-la, ha d’adoptar els acords que
calguin perquè es practiqui en el termini màxim de sis dies hàbils, amb intervenció de
les parts, si la prova ho requereix.
ARTICLE 38
Un cop transcorregut el termini establert per l’article 37, si no s’ha demanat cap prova,
o, si escau, no s’ha practicat la que ha estat admesa o ha transcorregut el termini fixat
per l’article 37 sense que s’hagi practicat, el Comitè d’Apel·lació dictarà resolució en el
termini màxim de deu dies, la qual s’ha de notificar als interessats i al CCDE, amb
expressió dels recursos que s’hi puguin interposar en contra i el termini per a
interposar-los.
ARTICLE 39
En el cas que hagi transcorregut el termini establert per l’article 38 sense que s’hagi
dictat resolució expressa, s’entén que el recurs ha estat desestimat adquirint fermesa
la resolució impugnada.
ARTICLE 40
Quan, instruït un expedient pel CCDE, s’acordi el seu arxiu per considerar-se aquest
incompetent per conèixer i decidir el recurs o els fets al·legats en l’escrit inicial, la
resolució d’acord d’arxiu de l’expedient es comunicarà als interessats.
ARTICLE 41
Les resolucions i proveïments del CCDE que afectin els interessats es notificaran a
aquests en el termini més breu possible mitjançant ofici, carta, telegrama o qualsevol
mitjà que permeti tenir constància de la recepció, de la data d’aquesta i de la identitat
de l’acte notificat, i es dirigiran al domicili de l’interessat o al designat per aquest per a
notificacions.
ARTICLE 42
El CCDE podrà acordar, quan concorrin circumstàncies que ho aconsellin, la
comunicació pública de les resolucions.
ARTICLE 43
Es consideraran interessats, als efectes del present Reglament:
a) Els qui promoguin l’expedient com a titulars de drets o interessos legítims.

b) Els qui, sense haver iniciat el procediment, tinguin drets que puguin resultar
directament afectats per la decisió que s’adopti.
c) Aquells els interessos dels quals, legítims, personals i directes, puguin resultar
afectats per la resolució i compareguin en el procediment, d’acord amb el que
estableix el present Reglament.
ARTICLE 44
El CCDE comunicarà a les autoritats competents, d’ofici o a instància de l’instructor o
ponent de l’expedient, aquelles infraccions que poguessin ésser constitutives
d’infracció penal; en aquest cas s’acordarà la suspensió de l’expedient disciplinari fins
que recaigui resolució que posi fi al procediment penal, si fos instruït, en el cas que la
tramitació d’ambdós expedients pogués vulnerar el principi non bis in idem.
ARTICLE 45
Si s’acordés la suspensió del procediment, el CCDE podrà adoptar mesures cautelars
mitjançant resolució que es notificarà als interessats i a la Federació i a l’entitat
esportiva corresponent. Contra la provisió en què s’adoptin les mesures cautelars hi
cabrà recurs de súplica davant del mateix CCDE en el termini de tres dies hàbils a
comptar des del següent al de la seva notificació.
ARTICLE 46
Les mesures cautelars es deixaran sense efecte, d’ofici o a instància de l’interessat, un
cop dictada resolució en el procediment, o en qualsevol cas haguessin transcorregut
tres anys sense que el procediment disciplinari hagués estat resolt mitjançant resolució
ferma.
ARTICLE 47
Els interessats podran desistir de les seves pretensions en qualsevol estat en què es
trobi el procediment, sempre que sigui abans de la seva resolució. El desistiment tindrà
com a conseqüència l’arxiu de l’expedient. També comportarà la fermesa de la
resolució impugnada en cas que el qui desisteixi sigui qui ha interposat el recurs.
ARTICLE 48
Els clubs, entitats i esportistes que interposin recurs davant d’aquest Comitè hauran de
dipositar, en concepte de despeses de gestió i tramitació, les següents quantitats:
- Esportistes federats/ades: 100 euros.
- Clubs i entitats esportives: 50 euros.
Aquests imports seran retornats als interessats els recursos dels quals siguin estimats
total o parcialment.
ANNEXES
ANNEX 1. MODEL D’AL·LEGACIONS DAVANT EL COMITÈ DE DISCIPLINA ESPORTIVA
Per tal de facilitar als esportistes, club i entitats la tasca d’elaboració dels recursos, així
com també la de presentació d’escrits d’al·legacions dirigits als diferents Comitès de
Competició, us adjuntem el model del mateix, el qual estarà disponible també a la
pàgina web.

MODEL D’AL·LEGACIONS DAVANT EL COMITÈ DE DISCIPLINA ESPORTIVA
Nom
Cognoms
DNI / llicència federativa

Modalitat

Club /entitat
Telèfon de contacte
Correu electrònic

Actua en nom propi com esportista
Actua en nom i representació del club
(nom)

Presenta AL·LEGACIONS en relació al següent:
TEMA / ASSUMPTE / PROVA
DATA
MODALITAT ESPORTIVA
Contingut de les al·legacions:

SI

NO

I d’acord amb l’anterior, sol·licita:

Data

Lloc

El present Reglament ha estat aprovat per la Junta Directiva de la FEEC en la reunió
efectuada el 10 de novembre de 2016.

