Centre d’Esports Arenys de Munt
Secció hoquei patins

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
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Aprovat amb caràcter definitiu a la reunió de Junta celebrada el 30 d’agost de 2017.

TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.- El present Reglament té per objecte regular les funcions i els deures del personal
esportiu del CENTRE D’ESPORTS D’ARENYS DE MUNT ( en endavant el Club ), en ordre d’aconseguir que
les activitats esportives que organitza i / o participi es desenvolupin d'acord amb la integritat i
esportivitat que el club salvaguarda des de la seva fundació.
Article 2.- Queden sotmeses a les disposicions del present Reglament:
1. Delegats d'equips.
2. Tot el personal tècnic del Club.
3. Els jugadors inscrits al Club des de la formalització de la inscripció fins a la baixa.
4. Els pares / mares dels jugadors des del moment de la inscripció del fill fins a la baixa al
Club, en aquells aspectes que siguin aplicables.
5. Totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu, i temporalment, formen
part o representen al Club.
Tanmateix, l’àmbit d’efecte del present reglament es localitza en:




Les instal·lacions, pròpies o alienes, utilitzades pel Club pel desenvolupament d’
entrenaments, partits o qualsevol altre activitat.
Durant el desenvolupament d’activitats en les que participi el Club, ja siguin
entrenaments, partits o altres tipus (concentracions, convocatòries, etc.)
Qualsevol situació i/o espai en que es pugui relacionar a la persona amb el Club

Article 3.- Totes les persones enumerades en l'article anterior estan obligades a conèixer el
present Reglament. La ignorància de la normativa del present Reglament no eximeix del seu
compliment.
Article 4.- Com el personal del Club representa al mateix en totes les activitats en les que aquest
participi han de mantenir, en tot moment, un comportament correcte, d'acord a les normes bàsiques
de civisme i de respecte.
Article 5.- Si qualsevol jugador sol·licita la carta de llibertat durant la temporada, el Club no està
obligat a retornar cap quantitat econòmica.
Article 6.- Correspon al Club, per mitjà de la Junta Directiva, resoldre totes aquelles qüestions
que no estan previstes en el reglament, així com les seves Interpretacions.
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TÍTOL II - FUNCIONS
CAPÍTOL 1.- DELEGAT D'EQUIP
Article 1.- Sense perjudici d'altres que es podrien exercir, són funcions del Delegat d'Equip:
2

Representar al equip en els partits que disputen, sent el vincle entre el entrenador, el Club contrari i el
àrbitre. Haurà de rebre a l'equip contrari i al àrbitre i acompanyar-los al vestuari on es canviïn; I estar
pendent de qualsevol necessitat abans, durant i després del partit.
1. Col·laborar en totes aquelles funcions, dins de l'equip, que podrien necessitar l’entrenador.
Ajudar amb el material esportiu durant els partits, comprovar i fer-se càrrec de la 2a equipació
per coincidència de colors o per diversos partits en tornejos.
2. Conèixer i vetllar pel correcte compliment del present Reglament.
3. No utilitzar el nom del Club ni atorgar representació en nom del mateix sense permís directe de
la Junta Directiva, o el Coordinador.
4. El delegat de l'equip, hauria de ser una persona de confiança de l’entrenador o un dels pares
dels jugadors de la plantilla, i sempre amb el consentiment de la Direcció esportiva.
5. Actuar de forma responsable i coherent davant qualsevol trasbals que pogués passar (trucar
ambulància, policia, etc.)
6. Acudir a les reunions que es requereixen i ser el portaveu dels pares per a consultes, resolució
de problemes o suggeriments del seu equip.
7. Junt amb l'entrenador, manteniment de l'ordre i neteja dels jugadors dins del vestuari,
instal·lacions esportives i autobusos en els desplaçaments.
8. Custodiar les fitxes federatives dels components de l'equip, així com qualsevol documentació
que es consideri convenient, com dades de telèfons, adreces, etc.
9. Tenir total coneixement del Manual de Delegat del Club i del contingut dels seus annexos.

CAPÍTOL 2.- ENTRENADORS
Article 1.- Sense perjudici d'altres que es podrien exercir, són funcions dels entrenadors:
1. Realitzar la planificació esportiva de la temporada, dirigir els entrenaments i els partits
del seu equip, coordinats amb el resta d'equips, seguint la línia marcada pel Projecte
Esportiu i dirigida pel Coordinador.
2. Proposar la plantilla de jugadors.
3. Desenvolupar amb competència, escrupolositat i puntualitat les activitats
encomanades.
4. Conèixer i vetllar pel correcte compliment de l'actual Reglament.
5. Mantenir la disciplina de l'equip, aplicant el règim disciplinari del Club en l'àmbit de la
seva competència, i informant prèviament a la Direcció esportiva.
6. Complir amb els horaris de formació existents.

Pàgina |3

3

7. Cuidar i respondre del material utilitzat per als entrenaments i partits del seu equip.
8. Cuidar que el seu equip utilitzi de forma adequada les instal·lacions esportives que
s'utilitzen.
9. Formar part de les comissions que la Junta Directiva i - o Coordinació esportiva estimi
convenients.
10. No utilitzar el nom del Club ni atorgar representació en nom del mateix sense permís
directe de la Junta Directiva, o la Direcció esportiva.
11. Mantenir personal i esportivament una conducta digna i respectuosa amb els diferents
estaments i membres del Club, operaris de totes les instal·lacions on s'utilitza la seva
activitat representant al Club, i per descomptat, d'altres institucions on la imatge del
club està en joc .
12. Ser el portaveu cap als pares de qualsevol esdeveniment, reunió, etc. I mantenir totes
les reunions que es considerin oportunes per la Direcció esportiva o la Junta
13. Avisar amb la suficient antelació quan no es pot assistir a un entrenament, partit o
esdeveniment per ser substituït per un altre entrenador o el coordinador.
14. No suspendre o modificar horaris de entrenaments sense el coneixement de la Direcció
esportiva.
15. Realitzaran unes fitxes físiques i tècniques de tots els jugadors, per avaluar la seva
progressió segons els programes o documents facilitats pel club, seguint sempre les
seves instruccions i en els temps marcats.
16. Facilitar el treball de la Direcció Esportiva en el control, desenvolupament i avaluació de
l'activitat.
CAPÍTOL 3.- JUGADORS
Article 1.- L'objectiu fonamental ha de ser el formar com a persones, en els àmbits humans,
intel·lectuals, socials, morals i esportius a través de la pràctica del hoquei. Així com la creació de vincles
d'amistat amb els companys del seu equip, i de la resta de companys d’altres equips del club, per
reforçar el sentiment del Club d’Esports Arenys de Munt, independentment de l'equip per al qual sigui
designat per criteris tècnics i esportius per part dels diferents estaments del Club.
Article 2.- Sense perjudici d'altres que es podrien indicar, són drets dels jugadors en totes les activitats
en les que representa al Club:
1. Tots els jugadors/as tenen dret al fet que la seva activitat es desenvolupi en les millors
condicions d'espai, material i amb la supervisió tècnica adequada.
2. Tots els jugadors/a del Club tenen dret a una formació com a persones mitjançant una
transmissió de normes i valors per part dels seus responsables així com una formació física i
tècnica adaptada a les seves capacitats i edat.
3. Tots els integrants del Club tenen dret a rebre la preparació adequada segons la seva edat
per iniciar-se o perfeccionar-se en la pràctica del hoquei per això el club posarà a la seva
disposició:
1 - Un o dos entrenadors per equip.
2 - Material esportiu: porteries, pilotes, cons, petos, etc.
3 – Instal·lacions esportives adequades
4 – Entrenaments i competicions adequades a les categories i edats dels jugadors

Pàgina |4
4. Tots els jugadors/as de l'entitat tenen dret al fet que es respecti la seva integritat física i
moral així com la seva dignitat personal, no podent ser objecte, en cap cas de tractes
vexatoris o degradants.
5. Tenir informació completa de tots els tràmits, clíniques i metges on acudir en cas de lesió.
6. Obtenir la carta de llibertat en donar-se de baixa en el Club, sempre que estiguin al corrent
de les quotes de pagament i hagin retornat la equipació.
4

Article 3.- Sense perjudici d'altres que es podrien indicar, són obligacions dels jugadors en totes les
activitats en les que representa al Club:
1. La imatge i conducta dels jugadors i les jugadores de l’Arenys de Munt tant en els
entrenaments com en els partits, els desplaçaments, les concentracions, com en
qualsevol lloc on estiguin en representació del Club, ha de ser immillorable.
2. La signatura de la llicència federativa implica la total acceptació de les normes del
Club, en tots els seus apartats de quotes, composició d’equips on estarà integrat,
desplaçaments, horaris, vestimenta i altres.
3. Qualsevol jugador o jugadora que fitxa per l’Arenys de Munt s’obliga a participar en
tots els entrenaments i partits, tant oficials com amistosos, programats pel seu
equip. Només per causes molt justificades (i mai sistemàtiques), i amb el previ
permís del seu entrenador, podrà deixar d’assistir-hi.
4. El jugador o jugadora ha de mostrar sempre una exquisida puntualitat, tant a l’hora
de començar els entrenaments, com en els partits, els desplaçaments, les
concentracions, o en qualsevol acte on estigui convocat pel Club. L’incompliment
d’aquest article pot comportar un càstig per part de l’entrenador de l’equip.
5. Els jugadors i jugadors de les categories benjamí, aleví, infantil, juvenil i júnior
restaran a disposició del Club sempre que siguin convocats per alinear-se
alternativament en l’equip del Club de categoria superior.
6. És condició indispensable mantenir una perfecta uniformitat, començant per l’ús de
la vestimenta per als desplaçaments, les concentracions o qualsevol acte on es vagi
en representació del Club, i seguint per la indumentària del partit, amb la samarreta i
la resta de l’equipament en perfecte estat de conservació i de color.
7. És norma del Club que en el moment de sortir a la pista per disputar un partit, ho
facin els jugadors de l’equip junts, saludin el públic (independentment de la
quantitat de persones que hi hagi a la grada) des del centre de la pista. Una vegada
acabat el partit, tots els jugadors (inclosos els de la banqueta) saludaran l’àrbitre, els
jugadors i l’entrenador de l’equip rival, i seguidament, tots junts repetiran des del
centre de la pista la salutació al públic, tant si han estat amables com hostils amb
nosaltres.
8. Per cap motiu s’acceptarà que un jugador o jugadora de l’Arenys de Munt es
comporti de forma incorrecta, tant de gest com de manera verbal o d’obra envers els
seus companys, entrenador o delegat, membres de l’equip rival, àrbitres, públic o
qualsevol altra persona; alhora, tampoc es tolerarà el maltractament del material
propi o aliè, o de les instal·lacions on es practica el nostre esport, tant les pròpies
com les foranes. Qualsevol acte dels esmentats en aquest apartat serà considerat
com una falta molt greu, en primer lloc per la mala imatge que es dóna del Club i,
fins i tot, perquè pot afectar l’ordre públic i a la dignitat esportiva.
9. En tots els casos en què un jugador o jugadora de l’Arenys de Munt sigui expulsat
d’un partit per acumulació de sancions o bé de forma directa, s’obrirà una
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investigació per part de la Comissió Esportiva del Club, i si el dictamen observa que
ha estat provocada de manera innecessària, o bé que hagués pogut incidir en
l’apartat anterior –segons la gravetat–, a part de la sanció del Comitè de la
Federació, es pot veure ampliada pel mateix Club, i fins i tot provocar un expedient
disciplinari.
10. Es considera com a material indispensable per al jugador o jugadora, tant als partits
com durant els entrenaments, el material següent: Patins, defenses (conquilla,
protector de pit –peto–, colzeres, casc), samarreta del club, pantalons del club,
fundes, guants, casc i estic. El material s’ha de portar posat durant tot l’entrenament
i els partits, i també a la banqueta. S’ha de mantenir en perfecte estat de
conservació.
11. Mantenir una actitud de respecte i disciplina cap a les activitats, decisions i consignes
proposades pels seus entrenadors, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en
tots els aspectes.
12. Mantenir una actitud de col·laboració, suport i respecte cap als companys, tant en
l'interior del terreny com des del banc, o com a espectador.
13. Justificar, comunicant-ho al seu entrenador anticipadament, les absències a
entrenaments i partits en aquells casos en què no es pot acudir.
14. No protestar ni fer gest o manifestació despectiva cap a l'àrbitre del partit, contraris
o públic. Al finalitzar el partit hauràs de saludar al equip adversari, i aplaudir i agrair
el suport del públic.
15. No provocar ni respondre a accions violentes o conductes antiesportives d'un
contrari.
16. No usar un vocabulari groller o malsonant en els partits ni en els entrenament.
17. Acatar amb respecte a les sancions disciplinàries a les que podria ser sotmesa.
18. Complir en tot moment amb les normes d'aquest Reglament.
19. Assistir amb puntualitat als entrenaments i esdeveniments esportius que siguin
convocats.
20. Ha de portar amb dignitat, orgull i respecte l’uniforme institucional en els
esdeveniments programats.
21. Seguir les normes d'higiene i salut, sent obligat compliment dutxar-se després d’
entrenaments i partits.
22. Presentar-se amb temps suficient abans de començar la competició.
23. Els jugadors que durant el partit es troben al banc esta obligats a tenir un bon
capteniment. Acceptant en tot moment les indicacions de entrenadors i delegat.
24. Es recomana als jugadors guardar el descans oportú la vespra dels partits així com
evitar el consum d'alcohol, tabac, etc. per respecte a un mateix i als companys.
25. Es prohibeix participar en qualsevol competició que no sigui la responsabilitat del
Club, en temps de competició ni en pretemporada.
26. Si un jugador durant el transcurs de la temporada, decidís desenvolupar proves
d'accés amb una altra entitat, ha de notificar-ho adequadament a la Direcció
esportiva, i adquirir la carta per a l'autorització de la mateixa.

TÍTOL III - INSTAL·LACIONS I MATERIAL
Article 1.- Els jugadors només tenen autoritzada la seva estada als vestuaris i a les instal·lacions del
Club durant els horaris establerts per a la realització de la seva activitat.
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Article 2.- En les instal·lacions esportives que utilitzen un equip del Club, bé siguin propis o que
s'utilitzin com a visitants, queda prohibit comportar-se de forma inadequada amb accions que no són
les adequades per al seu ús. Queda prohibit fumar, escopir, jugar amb o sense pilota, derramar líquids
o introduir objectes de vidre o elements tallants
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Article 3.- Les instal·lacions s'han de mantenir netes i cada equip es responsabilitza de que tots els
elements de les mateixes, com a dutxes, bancs, penjadors, portes d'accés, etc., quedin en perfectes
condicions per a la posterior utilització.
Article 4.- En els entrenaments els jugadors han de vestir l'equipament requerit pels entrenadors de
l'equip. L'equipament lliurat pel Club a cada jugador és responsabilitat exclusiva del jugador.
Article 5.- En els partits de competició i en els entrenaments, els jugadors, hauran d'utilitzar
l’equipament oficial del Club.
Article 6.- Tots els desperfectes causats a les instal·lacions o en el material lliurat a un jugador, a causa
d’una utilització negligent, aniran a càrrec del causant, i si es tracta d'un menor d'edat de la seva
família.
Article 7.- Cada equip ha de deixar el material utilitzat en entrenaments i partits en el lloc destinat al
mateix i en les condicions òptimes per a la seva posterior utilització.
Article 8.- Es recomana fer un ús racional de l'aigua de les dutxes, perquè tots puguin beneficiar-se de
la mateixa.
Article 9.- En tot moment se seguiran les indicacions o avisos que efectuïn tant els responsables de les
instal·lacions com els directius del club, o responsables del mateix.

TÍTOL IV - CONVOCATÒRIES I DESPLAÇAMENTS
Article 1.- Per als partits de competició, els jugadors d'un equip hauran d'estar amb antelació,
en el lloc i l'hora de convocatòria que li comuniqui el seu entrenador.
Article 2.- En les convocatòries dels partits els jugadors aniran vestits amb l ‘equipament oficial
del club.

TÍTOL V - PARES, MARES I TUTORS.
Article 1.- El Club reconeix que la participació i implicació dels pares, mares i tutors dels nostres
jugadors i jugadores és fonamental per poder dur a terme el nostre projecte. Sense ells seria
impossible la consecució dels nostres objectius.
Article 2.- La col·laboració dels pares i mares amb l'Escola i el Club podem resumir-la en forma genèrica
en què la inscripció d'un esportista en el Club suposa el reconeixement i acceptació per part dels pares,
mares i tutors de les activitats que ofereix el Club els compromet a respectar aquest RRI i altres
normatives així com procurar que els seus fills i filles les respectin.
Article 3.- En particular, els pares, mares i tutors dels esportistes hauran de:
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Respectar el treball i les decisions dels entrenadors i delegats en el desenvolupament
de la seva funció.
Col·laborar amb els seus fills i filles perquè aquests acudeixin amb assiduïtat,
puntualitat i amb la equipació adequada als entrenaments, partits i activitats que
s'organitzin per part del Club.
No entrar o evitar entrar en els vestuaris, a no ser per causa de força major, abans,
durant, ni després dels partits sense permís de l'entrenador o del delegat.
Durant el desenvolupament dels entrenaments o partits, inclosos els descansos,
s'abstindran a tot moment d'aconsellar o recomanar, tant als jugadors i/o jugadores
com als entrenadors i delegats, accions que siguin competència exclusiva de
l'entrenador i/o del delegat.
Evitar interrompre l'entrenament per preguntar o informar a l'entrenador. Qualsevol
consulta haurà de realitzar-se una vegada finalitzada l'activitat o, si escau, abans de
començar-la.
Aportar al Club i a l'Escola els documents o informes que sobre els seus fills i fIlles
se'ls sol·liciti en relació amb dades personals, metges, etc. sempre relacionats amb
l'activitat que ens ocupa, així com assistir a les reunions a les quals anessin citats per
l'entrenador o altres estaments superiors del Club o l'Escola.
Evitar davant dels seus fills qualsevol crítica sobre l'entrenador o altres jugadors i
sobre la Junta Directiva.
Utilitzar els canals establerts pel Club per fer arribar les seves crítiques, opinions i
suggeriments sobre qualsevol qüestió que concerneixi al Club.
Respectar en els partits a l'entrenador, delegat i jugadors propis; a l'entrenador,
delegat i jugadors de l'equip contrari; a l'àrbitre i a la resta del públic, mantenint una
crítica correcta cap a tots els participants sense crear situacions ni mostrar actituds
que generin tensió o violència.
Tots els pares, mares i tutors tenen dret, quan així ho sol·licitin, a rebre del
coordinador esportiu la informació que sobre el seu fill o filla pugui interessar-los en
la forma i moments oportuns.

TÍTOL VI - RÈGIM DISCIPLINARI
Article 1.- Les infraccions dels preceptes continguts el RRI s'agrupen a efecte de sanció en: Faltes Lleus,
Faltes Greus i Faltes molt Greus. Tant per a jugadors com a entrenadors, delegats, coordinadors,
pares/mares/familiars i directius.
Article 2.- De les faltes dels Esportistes.
a) Es consideren Faltes Lleus:
• Arribar tard als entrenaments, partits o altres citacions per a actes en els
quals hagi estat convocat pel Club o l'Escola, sense causa justificada alguna.
• Insultar als companys.
• Promoure o provocar discussions amb els companys.
• Faltar al respecte als companys.
• Retirar-se de l'entrenament sense el consentiment de l'entrenador, delegat o
Coordinador Esportiu.
• Ús indegut i reiterat del material del Club.
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Falta d'actitud en entrenaments i/o partits.
No executar amb diligència les ordres donades per l'entrenador o el delegat
en l'ús cadascun d'ells de les seves respectives funcions.
• Portar una vida irregular perjudiqui la forma física del jugador.
• Falta de dignitat i decoro en entrenaments, competicions i concentracions.
• Qualsevol falta anàloga que la Junta Directiva estimi com a tal i sota la
supervisió del comitè intern de disciplina.
b) Es consideren Faltes Greus:
 Qualsevol reiteració de Falta Lleu.
 Faltes d'assistències superior al 30% en entrenaments i/o partits, dins del
mateix mes, sense causa justificada alguna.
 Discussions greus amb l'entrenador, delegat, companys, contraris, àrbitres,
directius, públic, etc.
 Causar danys en materials o instal·lacions, ja siguin del Club o alienes.
 Ofendre greument de paraula.
 Ús de substàncies nocives per a la salut de l'esportista.
 Negativa del jugador a participar en competicions per les quals el Club o
l'Escola li hagi convocat.
 Incompliment de les resolucions acordades per la Junta Directiva.
 Qualsevol falta anàloga que la Junta Directiva estimi com a tal i sota la
supervisió del comitè intern de disciplina.
c) Es consideren faltes molt Greus:
• Qualsevol reiteració de Falta Greu.
• Manifestacions públiques de menyspreu, insult o vexació cap al Club o
qualsevol de les persones que formen part d'ells com a directius,
entrenadors, delegats, companys, socis, etc…
• El consum de substàncies no adequades a l'exercici físic i l'activitat esportiva
en una competició, entrenament, desplaçament o en qualsevol acte esportiu
que representi al Club.
• Provocar o participar en baralles amb qualsevol de les persones que formen
part del Club, com a directius, entrenadors, delegats, companys, socis, etc…
• Provocar o participar en renyines o baralles amb altres equips, públic,
àrbitres, etc.
• Inculcar activitats violentes als companys.
• Qualsevol falta anàloga que la Junta Directiva estimi com a tal i sota la
supervisió del comitè de disciplina.
Article 3.- De les faltes dels Entrenadors i Delegats.
a) Es consideren faltes lleus:
• El retard en el lliurament dels informes requerits per la Junta Directiva o el
Director Esportiu.
• Les establertes com a lleus per als Esportistes, quan siguin aplicable.
b) Es consideren faltes greus:
• El retard de manera reiterativa en el lliurament dels informes requerits per la
Junta Directiva o el Coordinador Esportiu.
• Les establertes com a greus per als esportistes del Club, quan així ho
requereixi est.
c) Es consideren faltes molt greus:
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L'abús d'autoritat amb els esportistes.
La negativa al lliurament dels informes requerits per la Junta Directiva o el
Director Esportiu.
Els establerts com molt greus per als esportistes, quan sigui aplicable.

Article 4.- De les faltes del Coordinador Esportiu:
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a) Es consideren faltes lleus:
• El retard en l'execució, a la seva àrea esportiva, de les tasques i/o gestions
encomanades pels òrgans directius.
• Les establertes com a lleus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan
siguin aplicable.
b) Es consideren faltes greus:
• El retard reiterat, a la seva àrea esportiva, en l'execució de les tasques i/o
gestions encomanades pels òrgans directius.
• Les establertes com a greus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan
siguin aplicable.

c) Es consideren faltes molt greus:
• L'incompliment en l'execució, a la seva àrea esportiva, de les tasques i/o
gestions encomanades pels òrgans directius.
• Les establertes com molt greus per als esportistes, entrenadors i delegats
quan siguin aplicable.
Article 5.- De les faltes dels pares/mares, familiars o tutors:
a) Es consideren faltes lleus:
• Les establertes com a lleus per als esportistes quan siguin aplicable.
b) Es consideren faltes greus:
• Les establertes com a greus per als esportistes quan siguin aplicable.
c) Es consideren faltes molt greus:
• Les establertes com molt greus per als esportistes
• No respectar en els partits a l'entrenador, delegat i jugadors propis; a
l'entrenador, delegat i jugadors de l'equip contrari; a l'àrbitre ni a la resta del
públic, mantenint una actitud incorrecta cap a tots els participants creant
situacions que generin tensió o violència
Article 6.- De les faltes dels directius:
a) Es consideren faltes lleus:
• Els establerts com a lleus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan
siguin aplicable
b) Es consideren faltes greus:
• Les establertes com a greus per als esportistes, entrenadors i delegats, quan
siguin aplicable.
c) Es consideren faltes molt greus:
• Les establertes com molt greus per als esportistes, entrenadors i delegats,
quan siguin aplicable.
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TÍTOL VII - SANCIONS I POTESTAT SANCIONADORA.
Article 1.- Es crearan dues comissions per a assumptes disciplinaris que es denominaran:
•
•

Comissió disciplinària de Primer Ordre.
Comissió disciplinària de Segon Ordre.
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La comissió de Primer Ordre: tindrà com a objectiu principal la resolució
de les sancions corresponents a les faltes tipificades com a lleus, en el present
RRI. Estarà formada pel coordinador esportiu i el president del Club.
La comissió de Segon Ordre: tindrà com a objectiu principal la resolució de
les sancions corresponents a les faltes tipificades, com a greus i molt greus, en el
present RRI. Estarà formada pel coordinador esportiu, el president del Club, un
membre de la Junta directiva i un jugador del primer equip.

El coordinador per delegació de la Junta directiva serà l’encarregat
d’establir les sancions per les faltes considerades com a lleus.
En cas de faltes greus o molt greus s’obrirà un expedient disciplinari i serà
la comissió de segon ordre l’encarregada de reunir tota la informació necessària
per poder establir la sanció.
Article 2- Les sancions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
a) Per a les faltes lleus s'imposarà alguna de les següents sancions:
•
•
•

Amonestació verbal
Amonestació escrita de la qual quedarà constància al Club.
Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 8
dies.
(Podrà implicar un partit de suspensió, si és jugador)
A partir de la tercera falta lleu (inclosa) aquesta serà considerada com una
falta greu, tret que les anteriors hagin estat cancel·lades d'acord amb el que
es disposa a l'article 6 del present títol.
b) Per a les faltes greus s'imposaran les següents sancions:
 Suspensió de la pràctica esportiva per un període de 15 dies a tres
mesos.
A partir de la tercera falta greu (inclosa) aquesta serà considerada com una
falta molt greu, tret que les anteriors hagin estat cancel·lades d'acord amb el
que es disposa a l’article 6 del present títol.
c) Per a les faltes molt greus s'imposaran les següents sancions:
 Suspensió de la pràctica esportiva per un període de 3 a 12 mesos.
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L'acumulació de tres sancions molt greus comportarà la sanció d'expulsió del
Club.
Article 4.- Les sancions imposades seran recorregudes per escrit davant la Junta Directiva. A la vista de
les al·legacions la Junta directiva, confirmarà o revocarà la sanció notificant la resolució presa.
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Article 5.- Totes les sancions que s'imposin seran recollides en l'expedient personal de cada membre
del Club escola així com en els llibres o altra documentació del Club que procedeixi.
Article 6.- Les anotacions de les sancions quedaran cancel·lades als 6 mesos del seu compliment en el
cas de les sancions lleus, a l'any de compliment en el cas de les greus i als tres anys en el cas de les molt
greus. En el supòsit d'expulsió del Club la sanció es cancel·larà als 5 anys d'haver estat imposada.

TÍTOL VIII – ASPECTES ECONÒMICS
Article 1.- . Cost temporada
1. El jugador es compromet per una temporada, assumint la totalitat del cost de la mateixa,
xifra que haurà de ser coneguda al moment de la inscripció.
2. La tramitació de la fitxa precisa que el jugador es trobi al corrent de pagament, havent
d'abonar els imports endarrerits prèviament a la tramitació de la mateixa.
3. La quota de la temporada es divideix en pagaments mensuals, que es cobren mitjançant gir
bancari
4. Les comissions bancàries originades per la devolució dels rebuts es repercutiran en els
següents pagaments.
5. La inscripció comporta el pagament de la quota de soci
5. La resta d'activitats del Club en les quals es participi, es liquidaran de forma independent. Els
preus de cada activitat es comunicaran al seu moment.
Article 2.- Descomptes i ajudes
1. El Club contempla descomptes associats al nombre de germans inscrits en el Club, els
descomptes s'apliquen als segons i següents germans del germà de major edat.
2. Els jugadors del primer equip compten amb una bonificació del 100% del cost de la
temporada; descompte que no és extensible a la quota de soci, activitats o viatges.
3. Els jugadors o familiars dels mateixos que aportin un patrocinador podran ser premiats amb
un descompte del 0 al 100% del cost de temporada; descompte que no serà extensible a la
quota de soci, matrícula, activitats o viatges.

 NOTA FINAL
El desconeixement del present Reglament no eximeix als integrants del C.E. d’ARENYS DE MUNT del
seu obligat compliment i/o de les sancions aplicables per l’incompliment del mateix.
Aquesta normativa general és oberta a suggeriments, sent la Junta Directiva del Club l’òrgan decisori
en qualsevol cas. Qualsevol aspecte que no quedi reflectit en aquesta normativa seràs valorat per la
Junta Directiva, tenint la màxima potestat de qualsevol decisió.

