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11..  MMoottiivvooss  

CCoonn  llaa  ffiinnaalliiddaadd  ddee  hhaacceerr  ccuummpplliirr  llooss  aarrttííccuullooss  22..44  yy  33..22..44  ddeell  RReeggllaammeennttoo  TTééccnniiccoo  
ddee  JJuueeggoo,,  ssee  rreeaalliizzaarráánn  CCoonnttrroolleess  ddee  RRaaqquueettaass  eenn  llaass  ccoommppeettiicciioonneess  oorrggaanniizzaaddaass  
ppoorr  llaa  RReeaall  FFeeddeerraacciióónn  EEssppaaññoollaa  ddee  TTeenniiss  ddee  MMeessaa..  
  
22..  RReeqquuiissiittooss  oorrggaanniizzaattiivvooss  

PPaarraa  llaass  ccoommppeettiicciioonneess  qquuee  llaa  RRFFEETTMM  oorrggaanniizzaa,,  ccoonn  eexxcceeppcciióónn  ddee  llaass  lliiggaass  
nnaacciioonnaalleess,,  llooss  ccoommiittééss  oorrggaanniizzaaddoorreess  tteennddrráánn  qquuee  pprreevveerr  ccoonn  aanntteellaacciióónn  qquuee  eell  llooccaall  
ddoonnddee  vvaayyaa  aa  ddeessaarrrroollllaarrssee  eell  eevveennttoo  ddiissppoonnggaa  uunnaa  SSaallaa  ppaarraa  eell  CCoonnttrrooll  ddee  
RRaaqquueettaass..  AAssiimmiissmmoo  ssee  hhaa  ddee  tteenneerr  eenn  ccoonnssiiddeerraacciióónn  hhaabbiilliittaarr  aallgguunnaa  zzoonnaa  aaccoottaaddaa  
ppaarraa  qquuee  llooss  jjuuggaaddoorreess  qquuee  lloo  nneecceessiitteenn  ppuueeddaann  pprreeppaarraarr  ssuuss  rraaqquueettaass,,  ppaarraa  eevviittaarr  
qquuee  llooss  jjuuggaaddoorreess  uuttiilliicceenn  oottrraass  zzoonnaass  nnoo  ppeerrmmiittiiddaass..  
  
22..11..  LLaa  SSaallaa  ddee  CCoonnttrrooll  ddee  RRaaqquueettaass  ddeebbee  
22..11..11..  ssiittuuaarrssee  ddeennttrroo  ddeell  llooccaall  ddee  jjuueeggoo,,  pprreeffeerriibblleemmeennttee  cceerrccaa  ddeell  áárreeaa  ddee  jjuueeggoo  
22..11..22..  tteenneerr  aall  mmeennooss  uunnooss  2200  mm22,,  ppeerroo  ddeebbee  sseerr  lloo  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  ggrraannddee  ppaarraa  qquuee  

ppuueeddaann  aaccuummuullaarrssee  ccoonncceennttrraacciioonneess  ddee  ggaasseess  ddee  ddiissoollvveenntteess  
22..11..33..  eessttaarr  bbiieenn  iilluummiinnaaddaa  eenn  ssuu  ccoonnjjuunnttoo  
22..11..44..  eessttaarr  bbiieenn  vveennttiillaaddaa,,  ccoonn  uunnaa  tteemmppeerraattuurraa  eennttrree  1188ººCC  yy  2255ººCC  
22..11..55..  eessttaarr  eeqquuiippaaddaa  ccoonn  uunnaa  mmeessaa  ddee  aall  mmeennooss  112200  xx  8800  ccmm..  
22..11..66..  eessttaarr  eeqquuiippaaddaa  ccoonn  uunnaa  lláámmppaarraa  ddee  mmeessaa  ddee  aall  mmeennooss  6600WW  ddee  ppootteenncciiaa  yy  uunn  

ppuunnttoo  ddee  lluuzz  ddee  222200VV  
22..11..77..  eessttaarr  eeqquuiippaaddaa  ccoonn  uunn  aarrmmaarriioo  ccoonn  cceerrrraadduurraa  yy  ppaappeelleerraa  
22..11..88..  tteenneerr  uunnaa  ppuueerrttaa  ddee  aacccceessoo  ccoonn  cceerrrraadduurraa  
  
22..22..  EEll  CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr  eennttrreeggaarráá  aa  ttooddooss  llooss  ppaarrttiicciippaanntteess  aanntteess  ddeell  ccoommiieennzzoo  

ddeell  ttoorrnneeoo,,  uunn  ccrrooqquuiiss  ccoonn  llaa  llooccaalliizzaacciióónn  ddee  llaass  ssaallaass  ddee  pprreeppaarraacciióónn  ddee  
rraaqquueettaass  yy  ddee  ccoonnttrrooll  ddee  rraaqquueettaass..  

  
22..33..  EEll  CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr  ppoonnddrráá  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ccoonnttrrooll  ddee  

rraaqquueettaass  uunnaa  ffoottooccooppiiaaddoorraa  ppaarraa  ppooddeerr  rreeaalliizzaarr  ssuu  ttrraabbaajjoo..  
  
22..44..  EEll  JJuueezz  ÁÁrrbbiittrroo  ppoonnddrráá  aa  ddiissppoossiicciióónn  ddeell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ccoonnttrrooll  ddee  rraaqquueettaass  

llooss  mmeeddiiooss  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  pprrooppoorrcciioonnaarrllee  ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  rreeffeerreennttee  aa  
hhoorraarriiooss,,  ddiissttrriibbuucciióónn  ppoorr  mmeessaass,,  ccaammbbiiooss,,  lliissttaa  ffiinnaall  ddee  ppaarrttiicciippaanntteess  ccoonn  ssuuss  
ddoorrssaalleess  yy  ffeeddeerraacciioonneess  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess,,  rreessuullttaaddooss  yy,,  eenn  ssuu  ccaassoo,,  
rreettrraannssmmiissiioonneess  ddee  TTVV..  

  
22..55..  TTaann  pprroonnttoo  ccoommoo  sseeaa  ppoossiibbllee,,  ssee  mmaanntteennddrráá  uunnaa  rreeuunniióónn  eennttrree  uunn  

rreepprreesseennttaannttee  ddeell  CCoommiittéé  OOrrggaanniizzaaddoorr,,  eell  jjuueezz  áárrbbiittrroo  yy  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  
ccoonnttrrooll  ddee  rraaqquueettaass,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ccoooorrddiinnaarr  ttooddaass  llaass  ccuueessttiioonneess  
ccoonncceerrnniieenntteess  aa  llooss  ccoonnttrroolleess  ddee  rraaqquueettaass..  
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22..66..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  ccoonnttrroolleess  ddee  rraaqquueettaass  eenn  eennccuueennttrrooss  ddee  lliiggaass  nnaacciioonnaalleess  eell  
ccoonnttrrooll  ssee  hhaarráá  eenn  llaa  mmiissmmaa  ssaallaa  ddee  jjuueeggoo  ssii  nnoo  hhuubbiieerraa  uunnaa  hhaabbiittaacciióónn  
hhaabbiilliittaaddaa  ppaarraa  ttaall  eeffeeccttoo..  

  
33..  PPrroocceeddiimmiieennttoo  ddeell  CCoonnttrrooll  ddee  RRaaqquueettaass  

33..11..  CCoonnttrroolleess  eenn  ccoommppeettiicciioonneess  ddiissttiinnttaass  ddee  llaass  lliiggaass  nnaacciioonnaalleess  

33..11..11..  EEll  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ccoonnttrrooll  ddee  rraaqquueettaass  yy  eell  jjuueezz  áárrbbiittrroo  rreeaalliizzaarráánn  uunn  ssoorrtteeoo  
ddiiaarriioo  ppaarraa  ddeecciiddiirr  llooss  hhoorraarriiooss  yy  mmeessaass  ccoorrrreessppoonnddiieenntteess  aa  llooss  eennccuueennttrrooss  oo  
ppaarrttiiddooss  aa  sseerr  ccoonnttrroollaaddooss  eell  ddííaa  ssiigguuiieennttee..  SSee  rreellaacciioonnaarráánn  yy  ssee  rreeccooggeerráánn  eenn  
uunn  ddooccuummeennttoo  qquuee  sseerráá  mmaarrccaaddoo  ccoommoo  ccoonnffiiddeenncciiaall..  
EEnn  ccuuaallqquuiieerr  mmoommeennttoo,,  ssiinn  nneecceessiiddaadd  ddee  mmooddiiffiiccaarr  eell  cciittaaddoo  ddooccuummeennttoo,,  eell  
jjuueezz  áárrbbiittrroo  ppuueeddee  ssoolliicciittaarr  aall  rreessppoonnssaabbllee  ddeell  ccoonnttrrooll  ddee  rraaqquueettaass  qquuee  rreeaalliiccee  
uunn  ccoonnttrrooll  eenn  aaqquueellllooss  ppaarrttiiddooss  qquuee  ccoonnssiiddeerree  ooppoorrttuunnooss..  

33..11..22..  LLooss  ccoonnttrroolleess  sseerráánn  lllleevvaaddooss  aa  ccaabboo  aanntteess  ddeell  ccoommiieennzzoo  ddee  llooss  ppaarrttiiddooss..  LLooss  
jjuuggaaddoorreess  ddeebbeenn  lllleevvaarr  ssuuss  rraaqquueettaass  aa  llaa  ssaallaa  ddee  ccoonnttrrooll  aall  mmeennooss  1155  mmiinnuuttooss  
aanntteess  ddeell  ccoommiieennzzoo  tteeóórriiccoo  ddeell  ppaarrttiiddoo..    

33..11..33..  EEnn  eell  ccaassoo  ddee  llaa  ccoommppeettiicciióónn  aa  ccoonnttrroollaarr  sseeaa  ppoorr  eeqquuiippooss,,  llooss  jjuuggaaddoorreess  
aaccttuuaarraann  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaa::  
33..11..33..11..  ssii  eell  ppaarrttiiddoo  aa  ccoonnttrroollaarr  eess  eell  pprriimmeerroo,,  llooss  jjuuggaaddoorreess  lllleevvaarráánn  ssuuss  

rraaqquueettaass  1155  mmiinnuuttooss  aanntteess  ddeell  ccoommiieennzzoo  tteeóórriiccoo  ddeell  eennccuueennttrroo..  
33..11..33..22..  ssii  eell  ppaarrttiiddoo  aa  ccoonnttrroollaarr  eess  ccuuaallqquuiieerr  oottrroo  ddiissttiinnttoo  ddeell  pprriimmeerroo,,  llooss  

jjuuggaaddoorreess  lllleevvaarráánn  ssuuss  rraaqquueettaass  ccoommoo  mmuuyy  ttaarrddee  ccuuaannddoo  eell  ppaarrttiiddoo  
pprreevviioo  ccoommiieennccee..  

33..11..44..  LLaa  rraaqquueettaa  sseerráá  mmaarrccaaddaa  yy  eennttrreeggaaddaa  aall  áárrbbiittrroo  ddeell  ppaarrttiiddoo  aanntteess  ddeell  ccoommiieennzzoo  
ddeell  mmiissmmoo,,  qquuiieenn  llaa  eennttrreeggaarráá  aa  llooss  jjuuggaaddoorreess  aa  ssuu  lllleeggaaddaa  aall  áárreeaa  ddee  jjuueeggoo..  

33..11..55..  LLooss  áárrbbiittrrooss  ddeebbeenn  aasseegguurraarr  qquuee  llooss  jjuuggaaddoorreess  nnoo  ccaammbbiieenn  ssuuss  rraaqquueettaass  
dduurraannttee  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddeell  ppaarrttiiddoo,,  ssaallvvoo  eenn  eell  ccaassoo  ddee  rroottuurraa  aacccciiddeennttaall  ddee  uunnaa  
rraaqquueettaa,,  eenn  ccuuyyoo  ccaassoo,,  ssoolliicciittaarráá  aall  jjuuggaaddoorr  llaa  rraaqquueettaa  ddee  rreeppuueessttoo  aall  ffiinnaall  ddeell  
ppaarrttiiddoo,,  llaa  ccuuaall  eennttrreeggaarráá  aall  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llooss  ccoonnttrroolleess  ppaarraa  sseerr  aassiimmiissmmoo  
ccoonnttrroollaaddaa..  

33..11..66..  SSóólloo  ppuueeddee  eessttaarr  pprreesseennttee  dduurraannttee  eell  ccoonnttrrooll  eell  jjuuggaaddoorr  yy  ssuu  eennttrreennaaddoorr  oo  
ddeelleeggaaddoo..  

33..11..77..  LLooss  rreessuullttaaddooss  ddee  llooss  ccoonnttrroolleess  sseerráánn  eessttrriiccttaammeennttee  ccoonnffiiddeenncciiaalleess..  EEnn  ccaassoo  
ddee  ddeetteeccttaarrssee  aallgguunnaa  aannoommaallííaa,,  eell  rreessppoonnssaabbllee  ddee  llooss  ccoonnttrroolleess  rreeaalliizzaarráá  uunn  
iinnffoorrmmee  ddee  iirrrreegguullaarriiddaaddeess  yy  llee  eennttrreeggaarráá  uunnaa  ccooppiiaa  aall  jjuueezz  áárrbbiittrroo,,  oottrraa  aall  
jjuuggaaddoorr,,  oottrraa  aall  ddeelleeggaaddoo  oo  eennttrreennaaddoorr  ddeell  cclluubb  ddeell  jjuuggaaddoorr  yy  oottrraa  aall  
rreepprreesseennttaannttee  ddee  llaa  ffeeddeerraacciióónn  aa  llaa  ccuuaall  ppeerrtteenneezzccaa  eell  jjuuggaaddoorr  aall  qquuee  ssee  llee  
ddeetteeccttee  llaa  iirrrreegguullaarriiddaadd..  

  
33..22..  CCoonnttrroolleess  eenn  lliiggaass  nnaacciioonnaalleess  
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33..22..11..  EEnn  ttooddooss  llooss  ppaarrttiiddooss  ddee  lliiggaass  nnaacciioonnaalleess  llooss  áárrbbiittrrooss  ddeebbeenn  ggaarraannttiizzaarr  qquuee  llooss  
jjuuggaaddoorreess  uuttiilliizzaann  rraaqquueettaass  ccoonnffoorrmmeess  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  lloo  eessppeecciiffiiccaaddoo  eenn  llooss  
aarrttííccuullooss  22..44  yy  33..22..44  ddeell  RReeggllaammeennttoo  TTééccnniiccoo  ddee  JJuueeggoo..  

33..22..22..  PPaarraa  eelllloo  ddeebbeenn  uuttiilliizzaarr  ttooddooss  llooss  mmeeddiiooss  qquuee  eellllooss  mmiissmmooss  ddiissppoonnggaann,,  ccoommoo  
llaa  LLiissttaa  OOffiicciiaall  aaccttuuaalliizzaaddaa  ddee  GGoommaass  AAuuttoorriizzaaddaass  ppoorr  llaa  IITTTTFF,,  mmeeddiiddoorr  ddee  
eessppeessoorreess,,  mmeeddiiddoorr  ddee  rreedd  ppaarraa  ppllaanniittuudd  yy  bbrriilllloo..  

33..22..33..  PPaarraa  ccoommpprroobbaarr  ssii  uunnaa  rraaqquueettaa  ccoonnttiieennee  ddiissoollvveenntteess  vvoollááttiilleess  nnoocciivvooss,,  llooss  
áárrbbiittrrooss  ddeebbeenn  uuttiilliizzaarr  eell  aappaarraattoo  aapprroobbaaddoo  eenn  ccaaddaa  mmoommeennttoo  ppaarraa  eelllloo..  SSii  eell  
áárrbbiittrroo  nnoo  ddiissppoonnee  ddee  eessttee  aappaarraattoo  yy  uunnoo  ddee  llooss  cclluubbeess  ccoonntteennddiieenntteess  llee  ooffrreeccee  
llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  uuttiilliizzaarr  uunnoo  ddeell  ccuuaall  ddiissppoonnggaann,,  eell  áárrbbiittrroo  ttiieennee  llaa  oobblliiggaacciióónn  
ddee  uuttiilliizzaarrlloo  eenn  ttooddaass  llaass  rraaqquueettaass  qquuee  ssee  vvaayyaann  aa  uuttiilliizzaarr  eenn  eell  eennccuueennttrroo  
aanntteess  ddeell  ccoommiieennzzoo  ddee  ccaaddaa  ppaarrttiiddoo  iinnddiivviidduuaall  ccoommoo  ppaarrttee  ddeell  pprroottooccoolloo  ddee  
cchheeqquueeoo  ddee  rraaqquueettaass..  AAssiimmiissmmoo  ddeebbee  iinnddiiccaarr  ttaall  iinncciiddeenncciiaa  eenn  eell  iinnffoorrmmee  
aarrbbiittrraall..  

    
44..  CCaarraacctteerrííssttiiccaass  aa  ccoonnttrroollaarr  

EEnn  ttooddooss  llooss  ccoonnttrroolleess  ddee  rraaqquueettaass  ssee  rreevviissaarráánn  llaass  ssiigguuiieenntteess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ddee  
llaass  mmiissmmaass::  
  
44..11..  QQuuee  llaass  ggoommaass  uuttiilliizzaaddaass  eessttáánn  iinncclluuiiddaass  eenn  llaa  úúllttiimmaa  lliissttaa  ppuubblliiccaaddaa  ddee  ggoommaass  

aauuttoorriizzaaddaass  ppoorr  llaa  IITTTTFF..  
44..22..  EEssppeessoorr  ddeell  ccoonnjjuunnttoo  ffoorrmmaaddoo  ppoorr  llaa  ggoommaa,,  llaa  eessppoonnjjaa  yy  eell  aaddhheessiivvoo,,  qquuee  nnoo  

ddeebbee  ssuuppeerraarr  llooss  44  mmmm..  ((aarrtt..  22..44..33  ddeell  RR..TT..JJ..))..  
44..33..  EEssppeessoorr  ddee  llaa  ggoommaa,,  qquuee  nnoo  ddeebbee  ssuuppeerraarr  llooss  22  mmmm..  ((aarrtt..  22..44..33..22  ddeell  RR..TT..JJ..))..  
44..44..  PPllaanniittuudd  ddee  llaass  ccaarraass  eexxtteerriioorreess  ddee  llaass  ggoommaass  ((aarrtt..  22..44..11  ddeell  RR..TT..JJ..))..  
44..55..  BBrriilllloo  ddee  llaass  ggoommaass  ((aarrtt..  22..44..66  ddeell  RR..TT..JJ..))..  
44..66..  AAuusseenncciiaa  ddee  ddiissoollvveenntteess  vvoollááttiilleess  ppeerrjjuuddiicciiaalleess  ppaarraa  llaa  ssaalluudd  ((aarrtt..  33..22..44..11  ddeell  

RR..TT..JJ..))..  
  
55..  RRééggiimmeenn  ddiisscciipplliinnaarriioo  

55..11..  BBaajjoo  nniinngguunnaa  cciirrccuunnssttaanncciiaa  ppuueeddee  uunn  jjuuggaaddoorr  uuttiilliizzaarr  uunnaa  rraaqquueettaa  qquuee  nnoo  
ccuummppllaa  ccoonn  llooss  rreeqquuiissiittooss  mmaarrccaaddooss  eenn  eell  RReeggllaammeennttoo  TTééccnniiccoo  ddee  JJuueeggoo..  

55..22..  SSii  ssee  ddeetteeccttaa  ccuuaallqquuiieerr  iirrrreegguullaarriiddaadd  eenn  uunnaa  rraaqquueettaa  eenn  eell  ccoonnttrrooll  pprreevviioo  aall  
ccoommiieennzzoo  ddee  uunn  ppaarrttiiddoo,,  eell  jjuuggaaddoorr  ttiieennee  llaa  ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  pprreesseennttaarr  oottrraa  
rraaqquueettaa  ppaarraa  sseerr  ccoonnttrroollaaddaa..  

55..33..  SSii  llaa  sseegguunnddaa  rraaqquueettaa  ttaammbbiiéénn  pprreesseennttaa  ccuuaallqquuiieerr  iirrrreegguullaarriiddaadd,,  eell  jjuuggaaddoorr  nnoo  
tteennddrráá  llaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ddee  pprreesseennttaarr  uunnaa  tteerrcceerraa  rraaqquueettaa  ppaarraa  eell  ccoonnttrrooll  pprreevviioo  
ddeell  ppaarrttiiddoo..  SSii  ddeecciiddee  jjuuggaarr  ccoonn  oottrraa  rraaqquueettaa,,  ééssttaa  sseerráá  ccoonnttrroollaaddaa  aall  ffiinnaall  ddeell  
ppaarrttiiddoo,,  yy  ssii  eessttaa  rraaqquueettaa  pprreesseennttaa  ttaammbbiiéénn  ccuuaallqquuiieerr  iirrrreegguullaarriiddaadd,,  ssee  
pprroocceeddeerráá  ccoommoo  ssiigguuee::  

55..33..11..  ssii  eell  jjuuggaaddoorr  hhaa  ggaannaaddoo  eell  ppaarrttiiddoo,,  ssee  llee  ddaarráá  ééssttee  ppoorr  ppeerrddiiddoo  yy  00  ppuunnttooss  
ddee  ppaarrttiiddoo..  

55..33..22..  ssii  eell  jjuuggaaddoorr  hhaa  ppeerrddiiddoo  eell  ppaarrttiiddoo::  
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55..33..22..11..  yy  eessttáá  jjuuggaannddoo  eenn  uunnaa  ccoommppeettiicciióónn  ddee  ggrruuppooss,,  ssee  llee  ccoonncceeddeerráá  00  
ppuunnttooss  ddee  ppaarrttiiddoo..  

55..33..22..22..  yy  eessttáá  jjuuggaannddoo  uunnaa  ccoommppeettiicciióónn  iinnddiivviidduuaall,,  ccoonn  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  oottrraa  
uu  oottrraass  ccoommppeettiicciioonneess  ((iinnddiivviidduuaalleess  oo  ddoobblleess  eenn  eell  mmiissmmoo  
ccaammppeeoonnaattoo)),,  sseerráá  ccoonnttrroollaaddoo  eenn  eell  ssiigguuiieennttee  ppaarrttiiddoo  qquuee  ddeebbaa  jjuuggaarr,,  
yy  ssii  llaa  pprriimmeerraa  rraaqquueettaa  qquuee  pprreesseennttee  nnoo  ccuummppllee  ccoonn  lloo  rreeggllaammeennttaaddoo,,  
nnoo  ssee  llee  ppeerrmmiittiirráá  jjuuggaarr,,  ppeerrddiieennddoo  ddee  eessttaa  ffoorrmmaa  eell  ppaarrttiiddoo..  

55..33..22..33..  yy  eessttáá  jjuuggaannddoo  uunn  eennccuueennttrroo  ddee  lliiggaa  nnaacciioonnaall,,  tteenniieennddoo  qquuee  ddiissppuuttaarr  
oottrroo  ppaarrttiiddoo  iinnddiivviidduuaall  eenn  eessee  eennccuueennttrroo,,  ssee  llee  ppeerrmmiittiirráá  ttaann  ssóólloo  
pprreesseennttaarr  uunnaa  rraaqquueettaa  ppaarraa  eessee  oottrroo  ppaarrttiiddoo..  SSii  ssee  eennccuueennttrraa  
ccuuaallqquuiieerr  iirrrreegguullaarriiddaadd  eenn  eessttaa  oottrraa  rraaqquueettaa,,  eell  jjuuggaaddoorr  nnoo  ppooddrráá  
jjuuggaarr  eell  ppaarrttiiddoo  ppeerrddiiéénnddoolloo  ppoorr  33--00..  AAddeemmááss  eell  áárrbbiittrroo  iinnffoorrmmaarráá  ddee  
eessttee  hheecchhoo  eenn  eell  iinnffoorrmmee  aarrbbiittrraall,,  ssiieennddoo  eell  jjuuggaaddoorr  ssaanncciioonnaaddoo  ppoorr  
uunn  eennccuueennttrroo  ppoorr  ppaarrttee  ddeell  CCoommiittéé  ddee  DDiisscciipplliinnaa  DDeeppoorrttiivvaa  ddee  llaa  
RRFFEETTMM..  DDee  iigguuaall  ffoorrmmaa  ssee  aaccttuuaarráá  ssii  eell  jjuuggaaddoorr  nnoo  ttiieennee  qquuee  jjuuggaarr  
nniinnggúúnn  oottrroo  ppaarrttiiddoo  eenn  eell  eennccuueennttrroo..  

55..44..  SSii  dduurraannttee  eell  ttrraannssccuurrssoo  ddee  uunnaa  tteemmppoorraaddaa  uunn  mmiissmmoo  jjuuggaaddoorr  eess  rreeiinncciiddeennttee  
eenn  eessttaass  iirrrreegguullaarriiddaaddeess,,  ssee  llee  ssaanncciioonnaarráá  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ffoorrmmaa::  

55..44..11..  ppoorr  22  iinnffrraacccciioonneess  eenn  llaa  mmiissmmaa  tteemmppoorraaddaa::  iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  sseerr  aalliinneeaaddoo  
eenn  22  eennccuueennttrrooss  ddee  lliiggaa  nnaacciioonnaall  qquuee  ssuu  eeqquuiippoo  tteennggaa  qquuee  jjuuggaarr..    

55..44..22..  ppoorr  33  iinnffrraacccciioonneess  eenn  llaa  mmiissmmaa  tteemmppoorraaddaa::  iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  sseerr  aalliinneeaaddoo  
eenn  44  eennccuueennttrrooss  ddee  lliiggaa  nnaacciioonnaall  qquuee  ssuu  eeqquuiippoo  tteennggaa  qquuee  jjuuggaarr..  

55..44..33..  ppoorr  44  oo  mmááss  iinnffrraacccciioonneess  eenn  llaa  mmiissmmaa  tteemmppoorraaddaa::  iimmppoossiibbiilliiddaadd  ddee  sseerr  
aalliinneeaaddoo  eenn  88  eennccuueennttrrooss  ddee  lliiggaa  nnaacciioonnaall  qquuee  ssuu  eeqquuiippoo  tteennggaa  qquuee  jjuuggaarr..  

55..55..  LLooss  eennccuueennttrrooss  ddee  ssaanncciióónn  sseerráánn  llooss  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  ssiigguuiieenntteess  aa  ddiissppuuttaarr  
ppoorr  eell  eeqquuiippoo  ddeell  jjuuggaaddoorr  uunnaa  vveezz  qquuee  eell  CCoommiittéé  ddee  DDiisscciipplliinnaa  DDeeppoorrttiivvaa  ddee  llaa  
RRFFEETTMM  hhaayyaa  ttoommaaddoo  llaa  ddeecciissiióónn  ddee  ssaanncciioonnaarr  aall  jjuuggaaddoorr..  

55..66..  SSii  llaa  tteemmppoorraaddaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ccoommeetteenn  llaass  iinnffrraacccciioonneess  tteerrmmiinnaa  aanntteess  ddee  qquuee  
uunn  jjuuggaaddoorr  hhaayyaa  tteerrmmiinnaaddoo  ddee  ccuummpplliirr  llaa  ssaanncciióónn  iimmppuueessttaa,,  lloo  qquuee  qquueeddee  ddee  llaa  
mmiissmmaa  ppaassaarráá  aa  llaa  ssiigguuiieennttee  tteemmppoorraaddaa..  

55..77..  SSii  uunn  mmiissmmoo  jjuuggaaddoorr  eess  rreeiinncciiddeennttee  eenn  llaass  mmiissmmaass  iinnffrraacccciioonneess  eenn  mmááss  ddee  
uunnaa  tteemmppoorraaddaa,,  lllleeggaannddoo  aa  tteenneerr  55  iinnffrraacccciioonneess  eenn  llaa  ssuummaa  ddee  ddooss  
tteemmppoorraaddaass  ccoonnsseeccuuttiivvaass,,  sseerráá  ssaanncciioonnaaddoo  ppoorr  uunn  aaññoo  ccoommpplleettoo  ssiinn  ppooddeerr  
ddiissppuuttaarr  nniinngguunnaa  ddee  llaass  ccoommppeettiicciioonneess  oorrggaanniizzaaddaass  ppoorr  llaa  RRFFEETTMM..  

55..88..  AAll  ccoommiieennzzoo  ddee  ccaaddaa  tteemmppoorraaddaa  qquueeddaarráánn  ssiinn  eeffeeccttoo  llaass  iinnffrraacccciioonneess  qquuee  uunn  
jjuuggaaddoorr  hhuubbiieerraa  ppooddiiddoo  ccoommeetteerr  ddooss  tteemmppoorraaddaass  aanntteess,,  mmaanntteenniiéénnddoossee  
aaqquueellllaass  ccoommeettiiddaass  eenn  llaa  tteemmppoorraaddaa  iinnmmeeddiiaattaammeennttee  aanntteerriioorr..  


