REGLAMENT D’ORDRE INTERN
o JUGADORS I JUGADORES
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Hauran de conèixer el Reglament d’Ordre Intern.
El comportament, tant als partits com als entrenaments, haurà de ser en la línia de
respecte i educació que impulsa el club.
No podran portar objectes perillosos al cos, ni als entrenaments ni als partits.
Hauran d’anar uniformats sempre amb la roba del club per als partits i per als
entrenaments.
Hauran de deixar sempre amb ordre el vestidor quan s’abandona, tant per començar a
entrenar com per marxar cap a casa.
Dutxa obligatòria després de l’activitat física. En el cas d’impossibilitat, comunicar al
coordinador.
Hauran de tenir cura del material del club i de les instal·lacions.
Fomentar el sentit de la responsabilitat:
o Puntualitat a entrenaments i convocatòries.
o Adquirir el seu compromís assistint a l’entrenament.
Si un jugador o jugadora no compleix el reglament intern, podrà ser sancionat en funció
de la falta, per la junta directiva i coordinació del club.

o FAMÍLIES
•
•
•
•

•
•
•

Quan inscriuen els seus fills, adquireixen el compromís de complir el Reglament de
Règim Intern.
Quan inscrivim el nostre fill/a, acceptem la normativa d’ús dels grups de whatsapp
oficials del club.
El comportament, tant als partits com als entrenaments, haurà de ser en la línia de
respecte i educació que impulsa el club.
Abstenir-se a fer comentaris desagradables o insults envers jugadors, àrbitres, familiars
o qualsevol persona present dins de la instal·lació (també en instal·lacions d’altres
entitats representant el nostre club) tant als entrenaments com partits.
Abstenir-se a donar correccions o indicacions tècniques als jugadors. Animar sí, tant com
es pugui.
Qualsevol problema que sorgeixi, cal tractar-lo amb respecte i discreció. Si no es
soluciona, es comunicarà al coordinador i mai al formador.
Seran atesos pel coordinador en horari d’atenció a famílies, amb cita prèvia, sempre i
quan sigui per motius pedagògics i no aspectes tècnics.

REGLAMENT D’ORDRE INTERN
•

•

•
•

Els dies d’entrenament, si el jugador arriba fora de l’horari de convocatòria el club no es
podrà fer responsable del jugador/a fins que s’entregui al camp d’entrenament amb la
resta de l’equip.
Quan deixen el fill/a al punt de trobada, caldrà que s’assegurin que es troba present el
formador de l’equip. Queda totalment prohibit entrar al vestuari sense la presència del
mateix.
Avís de falta d’assistència. Caldrà avisar amb el màxim d’antelació possible i han de
constar de justificació.
Si un familiar no compleix el reglament, podrà ser sancionat en funció de la falta, per la
junta directiva i coordinació del club.

RÈGIM DE SANCIONS
o FALTES LLEUS
Dues faltes lleus es consideren una greu.
Les faltes lleus de comportament poden ser:
-

Desconsideració o falta de respecte puntual a qualsevol membre del club, àrbitres,
aficionats i membres d’altres clubs, etc.
No respectar puntualment les normatives de funcionament del club, grup de whatsapp
oficial del club, material i altres instal·lacions del club o de clubs contraris.
Actitud passiva i de poc compromís en relació amb la seva participació a entrenaments
i/o partits (en el cas de jugador/a).

CONSEQÜÈNCIES: Possibilitat de prohibir l’entrada a la instal·lació i recinte durant un temps
determinat a la persona infractora.
ACTUACIÓ: El club atendrà les faltes lleus mitjançant una reunió a dues bandes. Per part del club
hi serà sempre present el coordinador esportiu i amb la possibilitat que pugui assistir un membre
de la Junta. Per l’altra banda la persona implicada, i pare o tutor d’aquesta en el cas que sigui
jugador. El club entregarà una amonestació per escrit a l’infractor i conservarà un duplicat de
l’amonestació per tenir constància.

REGLAMENT D’ORDRE INTERN
o FALTES GREUS
Les faltes greus de comportament poden ser:
-

Consideració per part del club de falta de respecte greu a qualsevol membre del club,
àrbitres, aficionats i membres d’altres clubs, etc.
Desconsideració reiterada a qualsevol membre del club, àrbitres, aficionats i membres
d’altres clubs, etc.
No respectar reiteradament les normatives de funcionament del club, grup de
whatsapp oficial del club, material i altres instal·lacions del club o de clubs contraris.
Sostracció de pertinences no pertanyents al infractor.
Reiteració de faltes lleus en una mateixa temporada.

CONSEQÜÈNCIES: Possibilitat de prohibir l’entrada a la instal·lació i recinte durant un temps
determinat, o indefinit, a la persona infractora.
ACTUACIÓ: El club atendrà les faltes greus mitjançant una reunió a dues bandes. Per part del
club hi serà sempre present el coordinador esportiu i amb la possibilitat que pugui assistir un
membre de la Junta. Per l’altra banda la persona implicada, i pare o tutor d’aquesta en el cas
que sigui jugador. El club entregarà una amonestació per escrit a l’infractor i conservarà un
duplicat de l’amonestació per tenir constància.
El club podrà acordar la readmissió del jugador, família o membre del club, sempre i quan es
demostri amb fets la rectificació i canvi d’actitud del infractor.

