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A C T A   D I S C I P L I N À R I A 

Nom de la Competició  

Data de la Competició 

Reunits en data  Hora d’inici de la reunió 

ANTECEDENTS 

a la seu del Club 

els membres del Comitè de la Prova: 
(Nom i Cognoms) 

Sr/Sra.  

Sr/Sra.  

Sr/Sra.  

i Sr/Sra.  
(en el cas que assisteixi alguna persona aliena al Comitè). 

PRIMER. Descripció dels fets 
(Hauran de descriure's amb el màxim detall possible: hora, clot, cop, jugador, fet controvertit, etc…) (en el cas de les faltes de respecte o consideració, 
vexacions, insults, etc… s'haurà d'incloure les frases exactes pronunciades pel jugador i hauran d'anar entre cometes, també haurà de nomenar-se el 
destinatari d'aquestes faltes de respecte o ofenses) 

Nota: Descripció del motiu de la reunió tenint en compte que un expedient disciplinari es pot iniciar d'ofici, per acord de l'òrgan competent, bé per 
pròpia iniciativa, per petició raonada d'altres òrgans, per denúncia motivada, i sobre la base de les actes i els informes dels àrbitres o Comitès de 
Proves i Competició, quan es tracti de faltes comeses durant el transcurs d'una competició. Aquest Acta podria realitzar-se bé per l'existència d'una 
denúncia motivada per algun esportista, soci, club, etc., o bé que el mateix Comitè, d'ofici, consideri que han existit uns fets susceptibles de ser 
considerats com una infracció disciplinària. En tot cas les denúncies han de ser signades i amb data, i el denunciant ha d'identificar-se amb nom i 
cognoms, DNI/NIE/Passaport, número de llicència i domicili a l'efecte de notificacions. (En el cas de ser menors d'edat la denúncia la presentaran els 
tutors o representants legals dels mateixos). 



Tuset, 32, 8a planta - 08006 Barcelona - tel. 93 414 52 62 
catgolf@catgolf.com - www.catgolf.com 

SEGON. Identificació de les parts implicades. 
(Hauran d'anotar-se les dades personals dels jugadors implicats i possibles testimonis: Nom, Cognoms, DNI/NIE/Passaport, Núm. Llicència, Adreça, 
Mòbil, e-mail)

Jugador 1:  

Jugador 2:  

Jugador 3:  

Jugador 4:  

Testimonis:  

TERCER. Activitats probatòries desenvolupades pel Comitè. 
(Annexos: testimoniatges escrits i signats) 

NOTA: Es recomana realitzar una recerca per part del Comitè de Competició on es qüestioni als implicats, in situ en ser possible, mitjançant un escrit 
signat que s'adjuntarà com a annex a l'acta, per exemple: 
• Testimoniatge de l'àrbitre en cas d'haver-lo en la competició i si es considera necessari.
• Testimoniatge per escrit dels jugadors del partit. Important: si és menor d'edat sempre amb el consentiment exprés i amb la signatura del document 
per part del representant legal (pares, etc.) 
• Testimoniatge de terceres persones: qualsevol persona pot ser susceptible de ser testimoniatge dels fets, per exemple, altres jugadors, socis, etc.
• Testimoniatge de l'encarregat de la recollida de les targetes sobre les incidències succeïdes en aquesta. 
IMPORTANT: En tots els casos, quan s'aportin testimoniatges han de constar les dades identificatives completes de les persones que els realitzen:
NOM I COGNOMS, DNI/NIE/PASSAPORT, LLICÈNCIA FEDERATIVA, DOMICILI, CORREU ELECTRÒNIC, MÒBIL, etc. 

DANIEL
Tachado
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QUART. Mesures adoptades pel Comitè. 
(Descriure si s'ha adoptat alguna decisió, (desqualificació dels implicats, no s'han lliurat els premis, etc.) i si s'ha comunicat als interessats) 

CINQUÉ. Annexos probatoris a la present acta: 
(Incloure, per exemple: Targetes de resultats originals de tots els jugadors implicats, Acta Arbitral, Resultats finals de la Competició, Informe del 
Torneig, etc) 

SISÈ. Per mitjà de la present el COMITÈ DE LA PROVA 

ACORDA: 

ELEVAR LA PRESENT ACTA DISCIPLINÀRIA, JUNTAMENT AMB ELS ANNEXOS CORRESPONENTS, AL COMITÈ 

DE DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FCGolf amb la finalitat que pugui resoldre sobre la presumpta existència 

d'infraccions a les normes generals esportives recollides en el Reglament Disciplinari de la FCGolf. 

En              el          de                                          de  

Firmes 

NOTA: Anotar qualsevol altra dada que es consideri important a l'efecte de poder atorgar claredat als fets analitzats. Per exemple: si s'ha realitzat 
alguna gestió per part d'alguna persona aliena al Comitè, si s'han fet gestions telefòniques, etc. 
IMPORTANT: 
-  A qui s'ha de notificar i com? Al Comitè de Disciplina de la FCGolf i de la manera més ràpida possible sempre tenint en compte la protecció de dades 
dels interessats i la deguda confidencialitat. 
-  Han de lliurar-se els documents ORIGINALS. 
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