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Codi Intern
El club es compromet a fomentar els següents valors esportius:
a. El respecte per tots.
b. L’esforç i el treball en equip.
c. El joc net i l’acceptació de les normes que regeixen la pràctica esportiva.

NORMATIVA INTERNA

A/ GENERAL
1. El Club respondrà de tots els equips davant qualsevol organisme, doncs són part
del Club.
2. Tot jugador del Club ha de tenir un conjunt de roba obligatori que consta de
samarreta, pantalons i mitjons oficials de competició. També és obligatori el
xandall de l’entitat que hauran de portar en tots els partits, tant a casa com a fora
(es proporcionarà en el moment de pagar la inscripció).
3. Es recomana comprar la roba d’entrenament del club o portar roba de colors
similars a la d’entrenament.
4. Tots els jugadors hauran de pagar les quotes que té estipulades el club per poder
continuar amb els drets de jugador del Club (assistir a entrenaments, partits,
utilització de material...)
a) En cas que la quota sigui impagada, la fitxa federativa podrà ser retirada, el
jugador podrà assistir als entrenaments però no als partits fins que s’hagi
liquidat la mateixa. Passades dues setmanes, si no es troba cap solució el
jugador ja no podrà assistir als entrenaments ni partits fins que es pagui el
deute.
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b) El club cobrarà una comissió per despeses bancàries, pels rebuts que siguin
tornats, sempre que no sigui una errada del club o de l’entitat bancària.
c) No es donarà la baixa a cap jugador que tingui un deute pendent amb el club.
5. Tots els jugadors/es estan a disposició de la coordinació esportiva per jugar a
l’equip que els tècnics i el coordinador estimin oportú, en funció de les
necessitats dels diferents equips, sempre considerant el millor per l’esportista i
pel Club, i es podrà canviar d’equip durant la temporada les vegades que
s’estimin necessàries.
6. Tots els jugadors estan obligats a assistir a tots els entrenaments i partits sempre
i quan no tinguin una causa justificada per no fer-ho que hauran de comunicar al
seu entrenador o al coordinador amb la màxima antelació possible.
7. L’entrenador té la potestat de fer jugar als jugadors que cregui convenient, tenint
en compte que en els equips de futbol base han de poder jugar tots els jugadors.
Si bé la Federació obliga a jugar un mínim d’un quart als jugadors de Futbol-7,
el club obligarà als entrenadors a que tot jugador de futbol-7 jugui un mínim de
dos quarts.
En els altres quarts restants, l’entrenador/a decidirà quins jugadors/es han
d’actuar, sempre segons el seu criteri.
Això serà sempre i quan no hi hagi algun problema extern que així ho
contradigui (arribar tard a la convocatòria, faltes injustificades i/o mal
comportament del jugador/a.).
8.

El no compliment d’aquestes normes poden derivar en la retenció per part de la
Junta Directiva de la fitxa federativa de qualsevol jugador o entrenador, o la
seva expulsió del Club, segons estipula el règim de sancions de l’apartat
següent.
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B/ RÈGIM DE SANCIONS
Faltes lleus
1/ Faltes puntuals als entrenaments o als partits, així com faltes lleus de comportament ,
com poden ser:


Desconsideració puntual a companys, entrenador/a, delegat, aficionats, àrbitres ,
equips contraris.



No respectar puntualment el material del Club, vestidors i altres instal·lacions de
casa o fora.



L’actitud passiva en relació amb la seva participació en partits i/o entrenaments.

Aquestes faltes lleus el Club les atendrà individualment, actuant en cada cas concret
mitjançant amonestació per escrit, de la que es conservarà constància i que serà
comunicada als pares.
També es podrà parlar directament amb el jugador/a, el pare/mare en una reunió
conjunta amb la coordinació esportiva i un membre de la junta.
Dues faltes lleus es consideren una falta greu.
Faltes greus
1/ Faltes reiterades als entrenaments o partits així com faltes greus de comportament
com poden ser:


Desconsideració reiterada a companys, entrenador/a, delegats, aficionats,
àrbitres, equips contraris.



No respectar reiteradament material del Club, vestidors i altres instal·lacions de
casa o fora.



Sostracció de pertinències d’altres companys.



La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada
esportiva.
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Aquestes faltes greus tindran una sanció d’advertiment per escrit, en el cas de contínues
faltes injustificades d’assistència i altres faltes greus, en el qual s’inclourà un informe
detallat del tècnic corresponent i del Coordinador Esportiu sobre l’esmentada actitud.
En el cas de jugadors/es, des de la retenció de la fitxa poden passar entre 1 i 6 mesos
fins a l’expulsió del Club. La Junta Directiva, juntament amb la Coordinació podrà
acordar la readmissió del jugador/a, sempre i quan es demostri amb fets la rectificació i
canvi d’actitud d’aquest/a.

C/ VESTIDORS
1). Cal tenir actitud correcta mentre s’espera l’arribada dels entrenadors/ monitors.
No fer enrenou ni cops a les portes ni les parets.
2). És obligatori dutxar-se en finalitzar els entrenaments i/o els partits. Es considera
obligació a partir de la categoria benjamí si bé es recomana que les categories
escoleta i prebenjamí també ho facin.
Cada nen haurà de portar els estris necessaris per la dutxa (xancletes, pinta, sabó,
tovallola...)
3). A les categories escoleta i prebenjamí es permet l’entrada d’un/a pare/mare per
ajudar els nens.
4). És obligatori que un responsable de l’equip (entrenador, segon entrenador o
delegat) controli l’interior del vestidor fins que marxi l’últim nen, per tal d’evitar
conflictes i altres incidents que poguessin ocórrer.

D/ PARES/MARES/ACOMPANYANTS
1). Es demana abstenir-se de fer comentaris tècnics als jugadors, insults o actuacions
desagradables envers els jugadors, arbitres, companys i/o altres pares/mares dels nens/es
tant als partits com als entrenaments. Sí que es demana que s’animi tant com es pugui.
2). Abstenir-se de donar correccions als fills. Ja hi ha un/a entrenador/a.
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3). Posar-se en contacte immediatament amb el Coordinador en cas que el vostre fill/a
tingui qualsevol problema esportiu, per tal de mirar de solucionar-lo el més aviat
possible.
4). Els pares/mares/acompanyants que no tinguin un comportament adequat amb els
objectius educatius que vol impulsar el Club, seran advertits per la Junta Directiva,
reservant-se, aquesta, el dret de poder donar de baixa el citat pare/mare com a soci/a o
prohibir l’accés al recinte esportiu.
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