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Roben mòbils i carteres als juvenils
del Vic Riuprimer mentre jugaven
un partit a Sant Celoni
El partit es va suspendre a la mitja part "perquè els jugadors no estaven en
condicions morals de seguir jugant"

Camp Municipal d'Esports de Sant Celoni Foto: arxiu

El partit de futbol de la primera divisió de la lliga juvenil que van jugar aquest divendres La UE
Sant Celoni "A" i el Vic Riuprimer Refo "B" al Camp Municipal d'Esports de Sant Celoni no va
poder acabar. Es va suspendre a la mitja part per motius extraesportius, ja que algú va entrar al
vestidor de l'equip d'Osona i va robar tots els mòbils i carteres dels jugadors, tal com queda
reflectit en el punt cinquè de l'acta del partit.

"El partit ha quedat suspès durant el període de descans a causa que l'equip visitant ha sigut
objecte d'un robatori de tots els seus dispositius mòbils i carteres, les quals estaven dins del seu
vestidor (el qual estava tancat amb clau) i a causa d'aquest fet els jugadors no estaven
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moralment en condicions de jugar la segona part. No se sap qui ha estat el responsable no com
ho ha fet".

El Vic Riuprimer ha piulat els fets a través de twitter i el Sant Celoni UE ho ha repiulat
assegurant que "condemnen i lamenten aquesta desgràcia i faran tot el possible per trobar el o els
responsables d'aquests fets".

#PrimeraJuvenil8 (https://twitter.com/hashtag/PrimeraJuvenil8?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ,
@uesantceloni (https://twitter.com/uesantceloni?ref_src=twsrc%5Etfw) "A" 2 - Juvenil "B" 0,
Partit suspés a la mitja part per motius extra esportius #SomhiVicRiuprimerREFO
(https://twitter.com/hashtag/SomhiVicRiuprimerREFO?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw) ???
pic.twitter.com/X55xHVb2YR (https://t.co/X55xHVb2YR)
? Vic Riuprimer REFO (@VicRiuprimer) 7 d'octubre de 2017
(https://twitter.com/VicRiuprimer/status/916725927626903552?ref_src=twsrc%5Etfw)

Des de la @uesantceloni (https://twitter.com/uesantceloni?ref_src=twsrc%5Etfw) condemnem i
lamentem aquesta desgràcia. Farem tot el possible per trobar el/s responsable/s d'aquests fets.
https://t.co/TjZYC8WJYp (https://t.co/TjZYC8WJYp)
? U.E.Sant Celoni (@uesantceloni) 7 d'octubre de 2017
(https://twitter.com/uesantceloni/status/916763298879721472?ref_src=twsrc%5Etfw)
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