
Normativa   de   Règim   Intern     
  

Durant   tota   la    temporada   el   club   tindrà   una   normativa   interna   de   conducta,   basada   en   
imatge,   compromís,   respecte   i   salut-higiene   que   tindran   que   seguir   jugadors,   afició   i   
tècnics   pel   bon   funcionament   del   club   i   de   l'activitat.     
  

Normativa   JUGADORS     
  

Imatge     

Ser  puntuals  tant  en  els  horaris  d'entrenament  com  de  convocatòries.  Tenir  un              

bon  comportament  tant  personal  com  esportiu  en  entrenaments  i  partits.  Portar             

sempre  la  equipació  que  toca  als  entrenaments  i  als  partits.  Anar  als  partits               

uniformat   amb   el   xandall   i   polo   del   club.     

Compromís     

Avisar  a  l'entrenador  amb  la  màxima  antel.lació  possible  sempre  que  no  pugui              

assistir    en   entrenaments   o   partits.     



Comprometrens  a  assistir  100%  en  entrenaments  i  partits  acceptuant  els            
casos    excepcionals   (assumptes   personals).     

Un  jugador  que  no  ha  assistit  en  cap  entrenament  de  la  setmana  quedarà               
automàticament   desconvocat   del   partit.     

Si  un  jugador  no  acaba  la  temporada  per  motius  de  falta  de  compromís  amb  el  club  i                   
equip   no   se   li   retornarà   la   quota.   

  
Respecte     

Respectar  les  instal.lacions  (Camp  de  futbol,  vestidors,  etc...)  i  el  personal  que  i               
treballa.     

Saludar  a  l'entrenador,  companys  i  coordinador  en  arribar  i  marxar  del             

camp.     

Respectar   els   entrenadors   i   companys     

Respectar   el   material   d'entrenament    

Respectar   els   contrincants   i   àrbitres   en   partits.     

Salut-higiene     

Tant   quan   arribem   com   marxem   del   camp   utilitzar   mascareta   sinó   es   guarda   distància.   

Utilitzar   el   gel   hidroalcohòlic.   

En   les   zones   assignades   o   en   el   vestidor   respectar   la   distància   de   seguretat.     

Cumplir   la   normativa   del   protocol   sanitari     

Arribar  i  marxar  sempre  amb  calçat  i  a  les  zones  assignades  o  vestidor  posar-nos                
i   treurens   les   botes   de    futbol.     

Portar   cantimplora   amb   aigua,   marcada   amb   el   nom   del   jugador.     



Venir  a  l'entrenament  canviats  per  entrenar.  (Excepte  botes  de  futbol)            

Després  de  l'entrenament  rentar-nos  les  mans,  de  forma  esglaonada.           

Dutxar-nos   a   casa.     

Portar   sempre   dintre   de   la   Bossa:     

Una   tovallola   per   eixugar-nos   la   suor   (no   ens   podem   dutxar)     
Un   xubasquero     
Un   gorro   a   l'hivern     

  
Normativa   FAMÍLIES   /AFICIÓ     

Mostrar  un  bon  comportament  sempre  en  entrenaments  (si  es  pot  assistir)  però              
sobretot   en   partits:     

Ser  puntuals  tant  en  els  horaris  d'entrenament  com  de  convocatòries            
en   partits.    

Animar   l'equip.     
Respectar   l'altre   afició.     
Respectar   l'arbitre.     
No   donar   indicacions   tàctiques   als   jugadors.     
Donar   un   bon   exemple   als   nostres   fills   /   jugadors   des   de   la   grada.    
Sempre   que   i   pugui   haver   qualsevol   problemàtica   parlar   amb   el   coordinador.     

A   nivell   econòmic:     
Estar  al  dia  de  pagaments  de  quota  (  qualsevol  cas  excepcional  posar-se  en  contacte                
amb   el   coordinador   o   tresorer)     
  

Normativa   COORDINADOR   i   TÈCNICS     

Les  normes  de  conducta  per  la  nostra  part  és  tota  l'exposada  anteriorment.  Nosaltres               
som  els  que  hem  de  ser  l'exemple  pels  nens  i  nenes  i  haurem  de  ser  els  primers  en                    
aplicar-les.     

El  correcta  comportament  de  les  tres  parts  que  formen  el  cercle  en  un  equip                
de  futbol,  jugadors,  família  i  club  faran  que  l’activitat  sigui  profitosa  per  a               
tothom  i  el  jugador/a  per  nosaltres  el  més  important  en  sigui  el  gran               
beneficiat.   



L'incompliment  de  la  Normativa  de  Règim  Intern,  sempre  valorant  el  grau  de              
gravetat,  el  club  buscará  solucions  i  pendrà  les  mesures  adequades  i             
eficients   per   un   bon   funcionament.   

  


