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“ NORMES BÀSIQUES DEL CLUB” 
 

(TEMPORADA 2016-2017) 
 
 
Tots els nens i nenes de l’escola de Futbol adquireixen la condició de 

jugadors/es del CFB Pallaresos en el moment que s’inscriuen voluntàriament 

en el club. Com a norma fonamental, des d’aquell moment el seu 

comportament ha de ser responsable donant en tot moment una imatge 

positiva del club. 

L’objectiu fonamental dels jugadors/es ha de ser el de formar-se com a 

persones, social i moralment mitjançant la pràctica de l’esport. 

Tenen com a drets i deures: 

- Assistir als entrenaments i competicions, participant en les activitats 

acordades en el calendari esportiu i respectar els horaris establerts així 

com el material esportiu. 

- S’han d’iniciar i acabar tots els entrenaments de manera conjunta, 

entrenadors i jugadors. 

- Cal tenir en compte les normes federatives sobre la vestimenta en els 

partits (samarreta dintre del pantaló, canyelleres, escalfadors i 

samarretes tèrmiques del mateix color que la roba...) 

- En acabar el partit queda obligat saludar donant la mà als jugadors i 

entrenadors de l’equip contrari, així com a l’àrbitre. 

- Obligatorietat en tot moment de portar la indumentària corresponent. 

- El comportament de tots ha de ser sempre responsable, tant en 

competició oficial com amistosa, mostrant respecte als contraris, als 

arbitres i al públic en general. 

- Els jugadors que vinguin abans de l’horari establert als partits o 

entrenaments, s’han d’abstenir de jugar amb pilotes ni accedir a les 
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zones a on altres equips estiguin entrenant en aquell moment. La 

responsabilitat del que passi, és dels pares. 

- La puntualitat és la base d’una vida ordenada i serà la norma a l’hora 

d’arribar a les convocatòries, tant d’entrenaments com de partits.  La 

manca de puntualitat o la no assistència als entrenaments, pot repercutir 

en el temps de joc els dies de partit. 

- El futbol és un esport col·lectiu, on l’actitud i els esforços de tots els seus 

membres han d’estar sempre al servei de l’equip. Així doncs, cal animar 

als companys, ajudar-los quan estiguin lesionats i compartir amb tots ells 

tant els moments d’alegria com les situacions més difícils. 

- És primordial acceptar amb esportivitat tant la victòria com la derrota. 

- Cal agrair sempre els suport dels nostres seguidors, i saludar al públic 

en general que assisteix als partits. 

- No podran jugar, entrenar o fer proves amb altres clubs, sense tenir 

autorització nostra. Quan un jugador/ desitgi tramitar la baixa per 

abandonar el club, haurà de sol·licitar i motivar la seva petició davant el 

coordinador esportiu. 

La no observació de qualsevol de les normes descrites en aquest document 

comportarà una sanció, que anirà des de la simple amonestació privada fins a 

l’expulsió temporal o definitiva del club. 

 

En funció de la gravetat de la infracció comesa: 

 

Es considera falta lleu (pot comportar fins un màxim de 7 dies de sanció): 

- Les faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, 

partits i actes acordats en el calendari esportiu del club. 

- Actitud passiva durant el transcurs d’entrenaments i/o partits, que alteri 

lleument el desenvolupament normal de les activitats. 
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- Petites mostres de desconsideració i incorrecció amb els membres del 

club, equips contraris, arbitres i espectadors, que donin una imatge 

negativa del club. 

- L’ incompliment o qualsevol altra incorrecció que alteri el normal 

desenvolupament de les activitats esportives. 

Es considera falta greu (pot comportar fins un màxim de 15 dies de 

sanció): 

- La reiterada i continua falta de respecte amb els companys/es i 

entrenador, així com qualsevol comportament incorrecte que es porti a 

terme en els entrenaments i/o partits, inclús en les reds socials. 

- Els actes d’indisciplina, injuria i/o ofensa greus als membres del club. 

- Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament 

de les activitats del club. 

- El deteriorament, causat intencionadament, del material esportiu, de les 

instal·lacions o dels objectes i pertinences d’altres membres. 

- La reiterada i sistemàtica acumulació de faltes lleus en la mateixa 

temporada esportiva. 

Es considera falta  molt greu (pot comportar des de un mínim de 15 dies 

de sanció fins a l’expulsió definitiva del club): 

- Els actes d’indisciplina, falta de respecte, injúries, amenaces o ofenses 

greus i/o agressions físiques contra qualsevol company o persona del 

club, d’altres entitats, àrbitres i públic en general. 

- Consumir begudes alcohòliques, fumar o prendre substancies 

estupefaents. 

- Fer “bulling”, escapar-se, robar o posar en perill la seguretat de l’activitat. 

- La reiterada i sistemàtica acumulació de faltes lleus en la mateixa 

temporada esportiva. 
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- Malmetre el mobiliari de la instal·lació. Si s’escau, els danys causats a la 

instal·lació seran avaluats pel club i s’hauran d’abonar. 

PARES/ MARES/ TUTORS LEGALS 

Són una part molt important i necessària pel correcte funcionament  del club i 

per poder assolir els objectius educatius i esportius fixats.  

En el moment que inscriuen voluntàriament als seus fills, adquireixen els 

següents compromisos: 

- Procurar l’assistència dels seus fills a tots els entrenaments i 

competicions i participar en les activitats acordades en el calendari 

esportius del club, respectant els horaris establerts i amb el material 

esportiu indicat prèviament pel club.  

- Procuraran afavorir la participació activa dels seus fills evitant castigar-

los mitjançant el futbol, ja que la participació de tots els jugadors és vital 

per als companys així com per valorar la feina que els entrenadors 

realitzen. 

- El comportament a de ser sempre responsable i exemplar, propi de la 

filosofia que promou el club. 

- Evitaran realitzar comentaris tècnics o tàctics als entrenadors o jugadors 

durant el transcurs d’entrenaments o competicions. 

- Per qualsevol problemàtica, incidència, necessitat o suggeriment envers 

al funcionament del club, han de dirigir-se al coordinador esportiu, 

essent aquest l’encarregat de fer arribar la proposta en qüestió a la junta 

directiva, tractant-se amb la major rapidesa, discreció, respecte i claredat 

possible. 

- Es comprometen a no amagar informació mèdica de rellevància del 

jugador/a. En aquest cas el club queda exempt de qualsevol 

responsabilitat. 

- Està prohibida l’entrada a les zones esportives com el terreny de joc, 

vestuaris o banquetes, tant als entrenaments com a als partits. 
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- Els equips estan integrats pel nombre de jugadors dins dels límits 

establerts per les normes reglamentàries d’aplicació. La determinació de 

la inscripció dels jugadors a qualsevol equip serà decisió de l’àrea 

esportiva del club, d’acord amb la vàlua i capacitació de cada esportista, 

seguint la política que determini la direcció tècnica esportiva del club. 

- Seria ideal per part del pare/mare o tutor legal, la venta d’un talonari de 

loteria de Nadal. 

- El carnet de soci queda inclòs dins la quota d’inscripció dels jugadors. 

Per cada jugador correspon un carnet de soci per al pare/mare o tutor 

legal. 

- L’ impagament d’una part de la quota comportarà automàticament la 

retirada de la fitxa federativa del jugador fins la regularització de l’ 

impagament. 

- D’acord amb la Llei Orgànica de Protecció de dades, les seves dades 

seran incorporades als fitxers del club. Per exercir els drets d’accés, 

rectificació i cancel·lació de les seves dades es pot adreçar al club. 

 
 


