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1 JUN
NTA DIRECTTIVA

La Ju
unta Directivva ostenta la
l representtació del Club, d’acord amb els esstatuts oficiaals
aprovats per la Generalitat
G
t de Catalunnya i la Fede
eració Catalana de Futbbol.
Vetllarà pel com
mpliment d’’aquesta noormativa.
olir els objeectius de l’id
deari del clu
ub.
Farà tot el possiible per asso
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2 DELEGACIÓ

El/la Delegat/daa de l’equip és la repre sentació insstitucional en
e competicció del club
b.

Normes deel Club per la
l delegació
ó
p partit oficcial sense l’ààrbitre oficial designat..
No es jugarà cap
Es deemanarà sempre revisió de fitxes.
Al veestidor de l’ààrbitre es controlarà qque les fitxes siguin del tot correcttes i:






Que com
mpleixin la normativa
n
dde la FCF
Que la llicencia del jugador
j
corrrespongui físicament
f
al
a jugador ddel club rivaal
Que corrrespongui a la categoriia
Que el ju
ugador tingui l’edat regglamentàriaa
Que el ju
ugador no estigui
e
sanciionat

d
amb l’àrbitree prèviament abans de
e donar el vvist i plau.
Revissarà l’acta d’Internet
Inforrmarà immeediatament al Coordinaador dels ju
ugadors lesionats, perqquè el club pugui
p
fer lees gestions oportunes necessàries
n
s de suport al jugador o jugadora i a la famíliaa.
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Les fitxes han d’’estar semp
pre obligatòòriament en poder de la
a Delegacióó, Entrenado
or o
Club.
La peersona Deleegada podràà assistir a laa xerrada tè
ècnica o tàcctica, semprre que
l’Entrenador ho autoritzi exxpressamennt.
e protocol d’actuació en cas d’accident o de lesió i dur eel jugador o
Ha de conèixer el
jugad
dora que ess lesioni al centre
c
hosp italari concertat amb la Mutualitaat de
Futbolistes, llevat que els responsablees legals de l’esportista decideixin altre cosa.

Funcion
ns de la Dellegació a nivell intern del
d Club
e locomoció al desplaçaament que
Coorrdinarà, d’accord amb l’entrenadorr el medi de
correespongui i n’informarà
n
a les famíliies.
Es prreocuparà que
q la perso
ona del clubb encarregad
da de material disposi de tot el
neceessari per al partit.
Conffirmarà els colors
c
de les equipacioons dels equ
uips locals, també
t
les ddel nostre po
orter
per eevitar coincidències.
Es el responsablle davant l’ààrbitre de lees fitxes.
mb l’alineacció del nosttre equip en
n els partits de casa al CCoordinado
or.
Entreegarà full am
Elabo
orarà un infforme al Coordinador dde qualsevo
ol incidència
a produïda een el decurs del
partit. Si consideera que cal fer un anneex a l’acta arbitral
a
aque
est informee haurà d’esstar
uns a la oficcina del clubb per complir els terminis reglameentaris.
per eescrit el dillu
Cuidaarà d’inform
mar a les fam
mílies de toot allò que afecti
a
a l’equip i sigui approvat per la
Juntaa Directiva.
Inforrmarà al Coo
ordinador de
d qualsevool necessitatt de l’equip.
Vetllarà per quee tots els esportistes i ffamiliars compleixin less normes deel club.
Evitaarà fer valorracions publiques dels jjugadors.
La Deelegació aju
uda a la coo
ordinació enntre tots els que formen el grup qque englobaa
l’equ
uip, Pares i Mares,
M
Àrbitres, Equip rival i Club.
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3 CO
OS TÈCNIC

Son ffuncions deels entrenad
dors.
3.1 À
Àmbit Esporrtiu:
Es deecisió dels responsable
r
es tècnics asssignar els jugadors a cada
c
equip.
En iggualtat de co
ondicions a l’hora d’es collir i rebu
utjar jugadors, al inici dde la temporada
tindrrà en comptte i farà pre
evaldre l’anttiguitat del jugador que
e porti quattre temporaades
al clu
ub i en geneeral seguirà el criteri dee selecció que marqui la Comissióó Esportiva i el
Coorrdinador.
Preparar les sesssions d’entrenaments amb antelaació, en funció de l’èpooca de la
porada.
temp
Es elss responsab
ble de les de
ecisions tèccniques i tàcctiques del seu equip.
Es el responsablle de les convocatòriess i de fer less rotacions d’acord
d
am b les
instruccions de la Comisió Esportiva i eel Coordinaador.
matives del joc
j i trasllad
dar‐les els sseus jugado
ors i
Conèèixer el Reglament i tottes les norm
jugad
dores.
Portaar el contro
ol exhaustiu de cada juggador i jugaadora (nivell tècnic, asssistència,
lesions, i compo
ortament).
El seu comportaament enve
ers els arbitrres i els equ
uips rivals, en
e tot momeent, ha d’essser
de reespecte i d’eexigència de
e respecte ppels membres del nosttre equip.
El seu comportaament enve
ers els jugaddors de l’equip ha d’essser de respeecte i
d’exiigència espo
ortiva, educcant en l’espportivitat i la
l competitivitat i els vvalors del Ideari
del C
CP.
3.2 U
Uniformitatt:
En to
ota activitatt del club els entrenadoors hauran de portar l’equipació qque el club té
t
estab
blerta i els facilita.
f
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Vetllarà perquè tots/es els jugadors/rees vagin deggudament equipats,
e
taant en els
c
en els partits.
p
entreenaments com
3.3 H
Horaris:
Fixarràn els horaris de convo
ocatòria peels partits.
Donaarà exemplee de puntuaalitat, tant een els entre
enaments co
om en els paartits.
Acom
mpanyarà a l’entrada i sortida els jjugadors i jugadores, fins que sonn recollits pe
er les
famílies o per laa persona in
ndicada. Si nno compare
eix la person
na responsaable de reco
ollir el
jugad
dor, haurà de
d acompan
nyar‐lo fins a contactarr amb la fam
mília.
3.4 M
Material:
Ha de preveure i tenir el material adeqquat en cad
da moment pels entrennaments
previstos.
e
sobbre les pilote
es asignade
es a cada eqquip.
Ha de tenir una vigilància especial
Aqueest materiall s’ha de cuidar i guarddar en el llocc indicat a tal efecte.
Resp
ponsabilitzar els jugado
ors del bon úús del mate
erial.
Qualsevol necesssitat de maaterial s’ha de comuniccar a la Coordinació deel club.
Es la persona reesponsable de
d que el seeu equip cuidi del mate
erial i de less instal∙lacio
ons.
3.5 V
Varis:
Mantindrà semp
pre i en tot moment unna aparençaa i un comp
portament eexemplar i
evitaarà hàbits no
ocius per la salut.
Tindrrà un coneixxement pro
ofund dels nnostres jugaadors, respe
ectant les reespectives
perso
onalitats.
Conttrolarà que en acabar tots
t els integgrants del seu
s equip ess dutxin, aixxí com el
comp
portament dins el vestidor.
Conèèixer l’organ
nigrama, l’Id
deari i la noormativa del club.
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Segu
uirà les indiccacions de la Comissió Esportiva i del Coordin
nador del cl ub, a qui ess
dirigiirà, en prim
mera instànccia, per resooldre qualse
evol incidència, amb l’aajuda de la
Deleggació del seeu equip.
Assisstirà a totess les reunion
ns a les quee el club el convoqui.
c
Tenirr clar i actuaalitzat el pro
otocol d’acttuació en caas d’acciden
nt o lesió.
No admetrà als entrename
ents jugadorrs que no esstiguin dona
ats d’alta all club, encara
que n
no tinguin fitxa
f
de fede
erat.
Segu
uirà fil per raanda el prottocol de segguiment de baixes adm
ministrativess.

∞
∞∞∞∞∞∞
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4 CO
OORDINADO
OR i SUB‐CO
OORDINADO
ORS

Treballarà estreetament amb el Vicepreesident Esportiu i la Co
omissió Espoortiva per
planiificar i assollir els objectius de cadaa temporad
da.
Específicament haurà de co
omplir la plaanificació en quan a no
ombre de juugadors perr
equip
p que estab
bleixi la Dire
ecció del cluub.
Vetllarà per tal que
q tots elss membres ddel Cós Téccnic del Club
b coneguin, respectin i facin
comp
plir l’Ideari del club i la Normativaa Interna.
Assisstirà a totess les reunion
ns que el cluub el citi.
Farà d’interlocutor entre le
es famílies ddels/les jugaadors/es i els entrenaddors del club
b.
Assisstirà i farà el seguimentt del màxim
m d’entrenaments i parrtits de tots els equips del
club..
Programarà reunions periò
òdicament eentre els differents entrrenadors deel club, per
coord
dinar la política esporttiva del clubb.
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Coorrdinarà les activitats
a
am
mb els respoonsable tècnics de NOU
U CAN CARA
ALLEU.
Vigilaarà i comun
nicarà els caanvi d’horarris de partitss i totes aqu
uelles variaccions que es
e
produeixin en el calendari de
d competi ció i donar‐‐les a conèixxer als entreenadors.
uirà i trasllad
darà als enttrenadors lees comunicaacions federatives.
Segu
Programarà els partits amisstosos.
ècnics
Tindrrà cura de les instal∙laccions i mateerial, i facilittarà als entrrenadors elss mitjans tè
que eel club té a disposició.
Es el responsablle del material del clubb, pilotes, co
ons, etc
Donaarà suport en
e tot moment als entrrenadors.
Vetllarà per tal que
q els entrrenadors coonfeccionin un informe
e anual sobrre la evolucció de
cada jugador.
Prepararà, planiificarà, orgaanitzarà i accompanyaràà els equips en els despplaçaments i
osi fora de laa competiciió reglada.
activvitats que ell club propo
Vetllarà perquè tots els juggadors estigguin registraats administtrativamentt al club, encara
no tinguin fitxa
f
de fede
erat.
que n
Vetllarà pel com
mpliment de
els horaris dde la compe
etició.
Planiificarà i diriggirà les activitats de Seetmana Santa i Campuss d’estiu qu e organitzi el
club..
Vetllarà pel com
mpliment de
els horaris dde tot el Coss Tècnic.

∞
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∞∞
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5 ESP
PORTISTES

Els ju
ugadors i juggadores han de ser connscients que han signat un comprromís amb el
C.P. SSARRIÀ, i am
mb els seus companys en la categgoria que elss pertoca i een el grup que
q el
Cós TTécnic ha deecidit.
5.1 D
Del club i el jugador
El compromís du
ura tota la temporada,
t
, raó per la que no es donen
d
baixees federativves
fins a la fi del caampionat.
Els/lees jugadors/es faran to
ot el possiblle per assisttir a les reun
nions i activvitats que
convvoqui el club
b.
5.2 U
Uniformitatt
En ell moment que
q un jugad
dor/a, es poosa la roba del
d club no pot portar arracades,
pírcin
ngs, gorres ( llevat de l’oficial del cclub ) collarrs per sobre
e la roba, enncara menys
durant la pràcticca esportivaa (prohibit pper la FCF) incloent
i
enttrenamentss, tot aixó
ord amb el reglament de
d la FCF.
d’aco
No p
podran dur rellotges,
r
co
ollars, anellss, ni objecte
es que pugu
uin causar ddanys propis o
altres companyss durant la pràctica espportiva.
Haurran de portaar la indumentària oficcial en tots els
e actes del club.
pantalons a la
La ro
oba del club
b s’haurà de portar de fforma per com
c
va ser dissenyada,
d
cintu
ura i mitgetees per sota genoll. Les proteccions als turmells en cas dee portar‐less serà
per d
dintre, o bé per fora se
ent del mateeix color que la mitja.
5.3 C
Comportam
ment
Els ju
ugadors i juggadores només atendrran les indiccacions que els facilitinn el Cos Técn
nic.
Els ju
ugadors i juggadores saludaran donnant la mà als
a integrants dels estaaments del club,
c
jugad
dors, jugado
ores, cos tècnic, delegaació, coordiinació i dirig
gents del cluub. La Juntaa
Direcctiva sancio
onarà qualse
evol falta dee respecte, tant gestua
al com oral, dirigida a
qualssevol integrrant de l’esttament del club, públicc, equip con
ntrari, i àrbittres.
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És ob
bligatori l’asssistència als entrenam
ments, i parttits si el Coss Tècnic ho creu
convvenient, amb puntualitaat. En cas d e no arribar a l’hora prrevista s’aviisarà semprre
amb una trucad
da telefònicaa al Cos Tèccnic o a la persona que s’ocupi de la delegació
ó de
l’equ
uip i caldrà tenir‐ne
t
la conformitat
c
t de recepciió. És obliga
atori assistirr als
entreenaments, encara
e
que les condicioons meteorrològiques siguin
s
desfaavorables. Si cal
anulaar l’entrenaament i fer altres
a
activiitats com classe teòrica
a etc, serà eel Cos Tècnic i la
Coorrdinació del Club qui de
ecidirà el quue es fa i ho
o comunicarrà als intereessats.
No avisar o no acudir
a
a l’en
ntrenamentt sense caussa justificada comportaarà
automàticamen
nt quedar fo
ora de la seggüent convo
ocatòria. Les normes d isciplinariess
dintrre del vestid
dor les marccarà el Cos TTècnic, d’accord amb le
es instruccioons de la Jun
nta
Direcctiva
Està totalment prohibit
p
fer us d’apare lls electrònics, com telèfon mòbil,, etc dins ell
vestidor.
ugadors i juggadores que efectuïn ddesplaçame
ents en auto
ocar perquèè així ho
Els ju
requereixi la com
mpetició o torneig,
t
sem
mpre faran el viatge d’anada i tornnada amb
l’exp
pedició.
Serà retirada temporalmen
nt la llicènci a als jugado
ors que no estiguin
e
al ccorrent en els
e
pagaaments ordinaris.
5.4 C
Capità
Reprresenta al cllub i als seu
us companyss tan a dinss com a fora
a del camp, i vetllarà pe
el
bon ffuncionameent del grup
p i pel comppliment de d’aquesta
d
Normativa.
N

∞
∞∞∞∞∞∞
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6 FAM
MILIARS

Els faamiliars, en subscriure l’inscripció , assumeixe
en els terme
es d’aquest a normativaa i el
comp
promís adquirit en sign
nar la llicenccia federativa del CP.
Donaaran exemp
ple de comp
portament ppel que fa a contraris, arbitres,
a
etcc.
S’esttalviaran dee comunicarr‐se amb elss jugadors i jugadores i el cos tècnnic en el
transscurs de l’en
ntrenamentt/partit. Noo han de disttreure’ls i no
n cal que d onin
instruccions tècniques o tàctiques.
No p
podran accedir al terren
ny de joc, veestidors, ni als passadissos de la zzona de
vestidors, en cap circumstaancia. Tant een els d’enttrenaments com en co mpetició.
Qualsevol dubtee, aclarimen
nt o iniciativva que tingu
uin li comun
nicaran a la persona qu
ue
s’ocu
upi de la delegació de l’equip. El D
Delegat/da comunicarà
c
amb la perrsona adien
nt del
club per atendree i solucionar les necesssitats o sugggeriments..
Si el jjugador o laa jugadora no
n pot assisstir a l’entre
enament o partit,
p
caldrrà avisar am
mb
suficient antelacció al Cos Tè
ècnic.
Procuraran en tot momentt que el/la juugador/ra faci
f servir la roba del C P d’acord amb
el qu
ue marqui laa normativaa interna.
Estarr al corrent de pagame
ent de les quuotes. Cas d’incidència
d
a en els pagaaments,
contaactar el mes aviat posssible amb laa oficina dell club.
Comunicarà perr escrit la baaixa adminisstrativa a laa oficina del club.

∞
∞∞∞∞∞∞
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Barceelona, Juny 2.015
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