NORMATIVA INTERNA
INDEX
P2-3 Esportistes i delegats
P4 Sancions
P5 Familiars

1

PARTITS
- És quedarà una hora abans del partit amb l’equip els partits que es juguin a casa en Futbol 11 i 45 min abans amb F7
- Els partits que es juguin a fora es quedarà una hora abans directament al camp o 1hora i mitja abans a Can Caralleu.
Totes dues alternatives son bones,. ( A determinar per l'entrenador)
- Els jugadors tindran un punt de quedada, normalment grada, per tal d’esperar que tots arriben a la convocatòria.
- Els jugadors hauran d’anar correctament uniformats amb la roba del club i no venir mai canviats de casa.
- L’entrenador haurà d’estar a la convocatòria 15-20 minuts abans de la hora per agafar claus de vestuaris, preparar
vestuari, preparar material...
- Un cop hagin arribat tots s’agafarà vestuari i s'entrarà tots junts. ( L’entrenador abans haurà preparat vestuari,
estratègia, samarretes…)
- L’equip haurà d’estar preparat i equipat i escalfat 10 minuts abans de l’inici per passar revisió.
- Al finalitzar el partit els jugadors donaran la mà obligatòriament al rival, a no se que el partit hagi acabat amb
perillositat i anar a donar la mà suposi un risc pel propi jugador.
- L’entrenador es farà responsable del grup fins que acabin els jugadors de dutxar-se i marxin tots els jugadors del
vestuari o amb els seus pares.
- Imprescindible la uniformitat. L’entrenador haurà d’anar equipat amb la roba del club i els jugadors igual que en els
entrenaments hauran de venir a la convocatòria amb el xandall i la roba de partit a la bossa. Ningú ve canviat de casa.
- Els jugadors no podran venir canviats de casa, hauran de canviar-se al vestuari amb la resta de companys.
- Els jugadors hauran de donar la mà a l’entrenador i als seus companys al arribar a la convocatòria i al marxar del
vestuari.
- OBLIGATORI DUTXAR-SE TAN EN ENTRENAMENTS COM PARTITS A CASA I FORA DE CASA!!!
DELEGAT
1-

Rebre els àrbitres i acompanyar-los el vestidor d’àrbitres

2-

Avisar els equips que l’àrbitre ja es troba el camp.

3-

Encarregar-se de les claus del vestidor de l’àrbitre i del material i del vestidor

4-

Encarregar-se de les pilotes que no es perdin

5Preocupar-se que no hi hagi gent dins el terreny de joc que no siguin entrenadors, jugadors o àrbitres. Els
familiars i acompanyants han d’estar a les zones de públic.
6-

Preocupar-se que el personal de manteniment de Can Caralleu obri i tanqui les porteries de F7.

7Preocupar-se de que els bancs (banquetes) estiguin ben col.locats abans de començar els partits de futbol 7 i
els de futbol 11.
8-

Orientar al rival al vestidor que li han donat a recepció, sino el troba.

9-

En cas que l’àrbitre ho indiqui, contactar amb els Mossos D’Esquadra. 933 06 23 10
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JUGADORS
Les normes aquí enumerades són d'obligat coneixement i compliment
per part dels jugadors. Així mateix, seran conegudes, acceptades i signades pels pares o tutors legals dels jugadors.
- El jugador mantindrà un comportament respectuós amb els seus entrenadors, personal del club, companys, públic,
àrbitres i adversaris esportius, evitant tant la confrontació verbal (paraules malsonants, insults, etc.) com la física
(agressions, baralles, etc.).
El no compliment d'aquest apartat podrà ser considerat com a falta greu, amb les corresponents conseqüències
especificades en l'apartat "sancions".
- El jugador que tingui coneixement d'algun acte d'assetjament cap a qualsevol company ha d'informar immediatament
els seus entrenadors. Tenir aquesta informació i no compartir-la amb els seus entrenadors pot suposar una falta greu
- El jugador ha d'assistir a qualsevol convocatòria (entrenaments, partits oficials, partits amistosos etc) presentant-se
en el lloc i hora indicats
per l'entrenador. En cas de no poder assistir haurà d'avisar als entrenadors amb la màxima antelació possible i indicant
el motiu de la falta.
Es tindran molt en compte les faltes per part del jugador, justificades i sobre tot no justificades. Una falta NO justificada
pot suposar una falta lleu, greu. Un percentatge total de faltes durant una temporada igual o superior al 30% pot
suposar la no renovació per la següent temporada.

- El jugador que sigui requerit a participar amb un equip superior o inferior al qual està adscrit té l'obligació d'assistir,
donat que tots els jugadors formen part del club CP Sarrià, i no només d'un equip en concret. La negació a assistir amb
aquest altre equip pot suposar una falta greu.
- El jugador que tingui un problema de qualsevol tipus ha de respectar el següent ordre per tal de solucionar-lo, acudint
primerament als seus entrenadors, en cas de considerar-lo no solucionat acudint al coordinador de la seva franja i
finalment acudint al director esportiu si considera que el problema persisteix.
- El jugador es compromet a fer un bon ús del material que el club li facilita. El mal ús o pèrdua d'aquest material pot
comportar el pagament del material trencat o perdut.
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SANCIONS
Les sancions es classifiquen en tres apartats:
- Falta Lleu: La seva comunicació serà per escrit. Són cridades a l'ordre.
La primera i la segona faltes lleus poden suposar 1 partit de sanció.
Tres faltes lleus equivalen a una falta greu.
- Falta Greu: La seva comunicació serà per escrit.
La seva sanció variarà entre 1 i 4 no convocatòries a partits. També pot afegir-se el mateix temps de no assistència a
entrenaments.
-Dues faltes greus comporten una Falta Molt Greu.
- Falta Molt Greu: La seva comunicació serà per escrit i la seva sanció variarà
entre 1 mes i la resta de la temporada de no convocatòria a partits en els quals estigui
convocat el jugador/a. També pot afegir-se el mateix temps de no assistència a
entrenaments.
Una Falta Greu o Molt Greu més comportarà l'expulsió del jugador/a.

Cal tenir en compte que l'expulsió del jugador no comporta la Carta de Llibertat, sinó al contrari, impedeix el
seu lliurament.
A més, la citada expulsió disciplinària no dóna dret a devolució dels diners lliurats al Club.

Les sancions esportives seran aplicades pels coordinadors del club.
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FAMILIARS
Cal tenir sempre present que sou l'exemple pels vostres fills/es.
- El jugador ha d'assistir a qualsevol convocatòria (entrenaments, partits oficials, partits amistosos etc) presentant-se
en el lloc i hora indicats
per l'entrenador. En cas de no poder assistir haurà d'avisar als entrenadors amb la màxima antelació possible i indicant
el motiu de la falta.
Es tindran molt en compte les faltes per part del jugador, justificades i sobre tot no justificades. Una falta NO justificada
pot suposar una falta lleu, greu. Un percentatge total de faltes durant una temporada igual o superior al 30% pot
suposar la no renovació per la següent temporada.
- S'han de respectar les instal·lacions, per aquest motiu no es podrà accedir al camp de joc ni als vestuaris. El no
compliment d'aquest punt pot suposar una falta lleu o greu.
- No es poden donar ordres als vostres fills o a altres jugadors durant els partits o entrenaments. Cal respectar la feina
dels entrenadors per a un correcte desenvolupament de l'activitat. No acceptar aquest punt pot suposar una falta lleu
o greu.
- No es pot faltar al respecte ni molt menys amenaçar o agredir els àrbitres, jugadors, entrenadors, seguidors, etc. del
nostre club ni dels
equips contraris. Aquest comportament pot suposar una Falta greu o molt greu.

WHATSAPP
-Cada equip tindrà el seu grup de whatsapp oficial.
-Aquest grup de whatsapp serà creat per l’entrenador i gestionat per ell. Serà una de les eines importants a nivell de
comunicació entre el club i les famílies.
-En cada grup de whatsapp hi haurà també el coordinador d’àrea.
-Aquest grup de whatsapp es farà servir únicament per coses relacionades amb el club i amb l’equip en qüestió. Evitar
missatges brossa.
-L’entrenador ha principi de setmana via whatsapp enviarà l’horari del partit del cap de setmana per si hi ha algú que
no pugui assistir, si es així se li comunicarà a l’entrenador per missatge privat.
-L’entrenador enviarà la convocatòria del partit del cap de setmana el darrer dia d’entrenament.
-El grup de whatsapp en categories de futbol 7 estarà composat pels pares i els entrenadors, en categoria infantil i
cadet hi haurà un grup de pares i un grup de jugadors. Els entrenadors formaran part dels dos grups. A partir de
categoria juvenil el grup de whatsapp el formaran entrenadors i jugadors.
-Aquest mitjà de comunicació també servirà perquè els coordinadors comuniquin coses oficials per part del club.
Presentació dels equips, acte de comiat, campus d’estiu, recollida d’aliments, reunions...
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