NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER ALS JUGADORS
ENTRENAMENTS
No es podrà utilitzar, ni total ni parcialment l’equipatge lliurat per el Club, que es
reservarà únicament per els partits.
S’ha d’estar a la pista a la hora que l’entrenador disposi per al començament dels
entrenaments, preparats per a la sessió programada per al dia.
Els jugadors que arribin abans de l’horari establert, es tindran d’abstenir de jugar amb
pilotes pròpies o del Club. Es prohibeix especialment l’ús de pilotes en el passadís.
No han d’interferir en les zones on altres equips estiguin entrenant, en aquells
moments.
No s’han d’utilitzar en els entrenaments ni en els partits, rellotges, polseres, anells,
collarets, pírcings, o altres objectes que pugui produir lesió al portador o bé als
companys o contrincants.
Estar atents a les indicacions, explicacions o correccions que s’indiquin.
Estar amb la totalitat del equipatge posat.
No abandonar la zona d’entrenament sense permís.
Tot jugador serà responsable del material esportiu que se li doni per la practica i ha de
deixar-lo en el lloc corresponent, al acabar o quan així se l’hi indiqui.
Un cop acabat l’entrenament tindrà d’ajudar a recollir el material utilitzat.
Abans de abandonar la zona d’entrenament haurà d’esperar les indicacions de
l’entrenador.
Un cop acabada la sessió d’entrenament en totes les categories, es obligatori dutxarse i canviar-se de roba.

PARTITS
Els jugadors hauran de presentar-se a la hora i lloc, que el entrenador hagi disposat.
Es obligatori assistir als partits amb la roba oficial del club (xandall, equipatges de joc,
camisetes d’escalfament...).
En cas de no poder estar en la convocatòria del desplaçament, s’haurà d’avisar al
entrenador el dia abans.
La sessió prèvia d’escalfament als partits, es tindrà de fer amb la roba del Club.
Un cop acabat el partit en totes les categories, es obligatori dutxar-se i canviar-se de
roba.

A més s’haurà de...
Respectar amb tots els membres que composen el Club, amb els contraris, àrbitres i
regles de joc, dins i fora de les pistes de joc , tant en partits com en entrenaments i en
qualsevol lloc on representin al Club.
Mantenir una actitud cívica i no utilitzar vocabulari groller.
Ser puntual en tots els actes i/o citacions que realitzi el Club.
Justificar aquelles absències i faltes de puntualitat.
Presentar-se a les convocatòries i/o citacions que el Club l’hi demani (amb el seu equip,
equip diferent o grup de jugadors).
Estar sempre a les ordres i recomanacions de qualsevol entrenador o responsable
tècnic del Club.
Tenir cura del material i les instal·lacions.
Col·laborar activament en les activitats que el Club proposi.

NORMES DE CARÀCTER GENERAL PER ELS PARES
Tant en entrenaments com en partits oficials o amistosos, els pares/mares mentre
estiguin representant al Club en la seva condició de pares/mares dels jugadors, hauran
de acollir-se a les següents normes:
Seran coneixedors d’aquest Reglament de Règim Intern envers als jugador/es,
acceptant les decisions dels Club.
Mostrar una actitud correcte i de respecte en vers als propis jugadors, jugadors
contrincants, arbitres, espectadors, entrenadors i directius.
No es podrà accedir en cap cas a la pista de joc mentre s’estiguin celebrant els partits
o entrenaments.
No s’interferirà en els partits o entrenaments parlant amb els jugadors, no es
corregirà als jugadors de possibles aspectes del joc.
No envairan la pista de joc un cop acabat el partit, per anar a demanar explicacions a
jugadors, entrenadors o àrbitre.
Es respectaran les decisions de l’entrenador en tot moment.
Qualsevol discrepància o aclariment sobre el seu fill en vers a l’entrenador, s’haurà
de fer la setmana següent a la celebració del partit , en cap cas el mateix dia.
En cas de discrepàncies amb l’entrenador es podrà demanar hora per parlar amb el
Director Tècnic (coordinador), el dia que aquest fixi.

