REGLAMENT ESPORTIU C.E. ÒDENA

NORMES D’EDUCACIÓ, DISCIPLINA I RESPECTE ALS COMPANYS I EL MATERIAL ESPORTIU:
• Els jugadors del club, com a mostra de respecte i educació, en arribar al lloc on s’efectuïn els
entrenaments i/o partits, han de saludar als membres de l’equip tècnic amb una encaixada de mans.
No s’acceptaran paraules incorrectes ni salutacions despectives. El mateix procediment es seguirà per
acomiadar-se.
• No es pot fumar ni beure alcohol dins les instal·lacions esportives ni durant els desplaçaments.
• És indispensable dutxar-se després dels entrenaments i/o partits.
• És imprescindible entrenar amb roba esportiva.
• En cas de no poder assistir als entrenaments o partits, cal comunicar-ho als entrenadors o
coordinadors esportius del club.
• S’ha de ser puntual i complir rigorosament els horaris d’entrenament i convocatòria de partits.
• A l’horari establert per als entrenaments s’ha d’estar degudament vestit amb la roba esportiva i a punt
d’iniciar la pràctica esportiva. Es recomana doncs arribar al camp d’esports mitja hora abans de l’horari
establert per als entrenaments
• Els dies de partit s’haurà d’anar equipats amb el xandall del club. No es pot utilitzar aquest com a roba
d’entrenament.
• No es pot menjar dins dels vestidors.

FALTES GREUS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barallar-se.
Faltar al respecte als entrenadors.
Dir reiteradament males paraules o insults.
No respectar el material esportiu.
Realitzar entrades violentes durant els entrenaments i/o partits.
Actituds racistes.
Malmetre les instal·lacions pròpies o foranies.
Ser expulsat durant un partit per insultar o agredir voluntàriament a un contrari, persona del públic o
l’àrbitre.
Increpar o fer gests despectius.
Treure’s la samarreta dins el terreny de joc o a la banqueta, provocant una sanció arbitral.
Efectuar robatoris.
No mantenir la puntualitat en els entrenaments o en les convocatòries dels partits.

SANCIONS APLICABLES PER INCLOMPLIMENT DE LA NORMATIVA:
•
•
•
•

Expulsió temporal dels entrenaments.
No convocatòria als partits.
Sanció econòmica (només si es causen desperfectes intencionadament).
Expulsió del club (en cas de sancions reiterades).
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• En cas que la falta provoqui una sanció de la Federació Catalana de Futbol, el club es reserva el dret
d’ampliar-la si ho creu oportú.

RECOMANACIONS I OBSERVACIONS A LES FAMÍLIES:
1. És fonamental que els pares/mares donin suport a l’activitat esportiva dels jugadors, amb la seva
presència activa als partits i acompanyant-los als desplaçaments.
2. En cas que el pare/mare, degut a impossibilitat manifesta, no pugui acompanyar al seu fill a algun
desplaçament, haurà de signar la corresponent autorització per delegar en altres pares aquesta
funció.
3. El comportament dels pares/mares ha de ser en tot moment respectuós, cívic i esportiu.
4. Els pares/mares no poden interrompre en cap moment el treball dels tècnics.
5. El fet d’assumir les despeses econòmiques que comporten la pràctica esportiva no implica cap dret
sobre la futura alineació dels jugadors en partits oficials. Aquesta circumstància està reservada a
criteris esportius determinats per l’equip d’entrenadors i/o coordinadors.
6. Davant de qualsevol dubte o problema, cal dirigir-se als entrenadors i/o als coordinadors esportius
del club, i sempre fóra dels horaris d’entrenaments i/o partits.

El fet de pertànyer al C.E. Òdena, suposa l’acceptació d’aquesta normativa.
El C.E. Òdena es reserva el dret d’admissió.
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