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Jugadors

1. Des del moment en què s'accedeix a la Zona Espor va s'han de respectar les
instal·lacions de l'en tat i totes les normes, tan de prohibicions com de
funcionament. Aquesta norma també inclou totes les instal·lacions on anem a
jugar.
2. El coordinador, el secretari espor u, l’entrenador i el delegat són els vostres
responsables, havent d'obeïr sempre les seves instruccions. En cas de qualsevol
problema haureu de dirigir-vos a l'entrenador i, aquest, informarà i comunicarà
la vostra demanda a la persona adequada.
3. El jugador que s'incorpora a l'en tat es posa a disposició per jugar en l'equip
que el cos tècnic decideixi, sempre dins la norma va vigent de la Federació
Catalana de Futbol.
4. La roba d'entrenament haurà de ser l'oﬁcial del club, per donar una imatge
d'unitat. Tota la roba haurà d'estar en bones condicions. Els vostres
responsables decidiran si un alumne ha de canviar la roba en cas que aquesta
es gui deteriorada.
5. La roba, tan la de par ts com d'entrenament, no es pot u litzar per ac vitats
que no siguin les del club.
6. La higiene és molt important: dutxeu-vos al acabar les ac vitats, tan en els
entrenaments com en els par ts.
7. El respecte comença per un mateix, seguint hàbits saludables i prac car esport
amb les millors condicions es podran evitar futures lesions.
8. És obligació de tots els jugadors i jugadores assis r als entrenaments, però a la
vegada també és la formació com a estudiant, per la qual cosa quan no es pugui
assis r s'haurà de comunicar a l'entrenador. La falta injus ﬁcada a
l'entrenament autoritza a l'entrenador, si ho considera oportú, a no convocar al
jugador en el proper par t, sempre i quan no sigui per un tema d'estudis o de
malal a, llavors el vostre pare, mare o tutor ho ha de comunicar a l'entrenador i
entregar el corresponent jus ﬁcant.
9. Haureu d'estar al vestuari 15 minuts abans de l'entrenament, sempre i quan es
pugui compaginar amb els horaris d'estudis. S'ha de respectar l'hora dels
entrenaments, i els jugadors que por n mòbil l'hauran de desconnectar. Si
arribeu tard haureu de demanar permís a l'entrenador per incorporar-vos a
l'entrenament.
10.El vostre comportament al camp haurà de ser sempre educat i espor u amb els
vostres companys i responsables. Respecteu els materials de què disposa el
club com els equipaments, material d'entrenament ...

11.En les convocatòries de par t s'haurà de respectar l'hora i el lloc de sor da. El
temps d'espera serà de 5 minuts, el jugador que arribi tard podrà quedar
immediatament exclòs de la convocatòria, és una falta de respecte cap a la resta
de companys.
12.Respectareu els vehicles en els que s'efectuï el desplaçament i sempre amb un
comportament exemplar.Durant els par ts man ngueu sempre una ac tud
espor va, respectant sempre les decisions arbitrals, sense provocar als
jugadors contraris ni caure en les provocacions dels jugadors contraris ni del
públic. Al ﬁnalitzar el par t, saludeu sempre als jugadors rivals i dirigiu-vos
immediatament al vestuari, evitant qualsevol enfrontament. Doneu
sempre la millor imatge de la vostra escola i del vostre poble.

Mares i pares, tutors i familiars
1. Davant qualsevol proposta, queixa, desacord, etc. Mai s'hauran de dirigir a
l'entrenador o al delegat de l'equip. Ho hauran de fer a les persones designades pel
club, que si és en el cas de qües ons espor ves al Coordinador Espor u, David
Busquets, i per qües ons burocrà ques al Secretari Espor u, Marc Noguera.
2. Es pares i mares, tutors i familiars, com a part integrant del club, man ndrem
un comportament cívic als par ts o entrenaments, evitant enfrontaments i
discussions. Recordem que una mala imatge sols pot perjudicar als vostres ﬁlls.
3. Queda totalment prohibit l'accés a la zona de ves dors, a excepció de
l'escoleta i els pre-benjamins. Només es permetrà l'accés amb autorització dels
responsables.
4. Recordem que les quotes per temporada són quatre i trimestrals en els mesos
de setembre, desembre, març i juny. El no abonament de les quotes serà mo u de
baixa del jugador per part del club.
5. És obligació del jugador i no del club l'obtenció de la llicència federa va, portal
del federat i la revisió mèdica.
6. Els pares o tutors són els responsables del transport del jugador en els
desplaçaments.
7. No és permès que es gui jugant al terreny de joc cap nen que no par cipi en un
entrenament o par t, ja que en cas de lesió o accident no entre en l'assegurança
contractada pel club.
8. Els pares, tutors i familiars som els màxim responsables, juntament amb el
club, de que les normes de comportament siguin respectades. Junts ho podrem
portar a terme i millorar els nostres objec us.

