Reglament intern
Temporada 2019-20
ELS ESPORTISTES

1. Formes part del Club, a tots els efectes, per poder disputar competicions,
entrenaments.. fora del teu equip, demana autorització al teu entrenador.
2. Les sancions econòmiques que imposi la Federació Catalana com a conseqüència del
comportament inadequat d’un jugador en un partit, acte... aniran a càrrec de
l’esportista ( Essent els pares, mares o tutors en cas d’un menor d’edat )
3. Cal assistir als entrenaments, partits o altres convocatòries que el club convoqui a
l’esportista.
4. Cal Puntualitat als entrenaments, partits o altres convocatòries. Si no pots assistir-hi (
pe raó justificable ) avisa amb la suficient antelació per no comprometre a l’equip. (
evidentment a excepció de causa imprevista greu ). Els esportistes menors d’edat
caldrà que els pares, mares o tutors responsables també ho comuniquin. Es
considerarà una falta greu l’absència injustificada.
5. Cal Col·labora, en la mesura del que sigui possible en tot allò que et proposin els
tècnics o el club.
6. Cal portar l’equipació reglamentària del club en els partits, mantenir-la en bon estat. Si
es deteriora fes-ho saber al delegat del teu equip. Caldrà retornar-la neta i plegada al
finalitzar la temporada.
7. El club facilita xandall, que cal portar als partits i desplaçaments, i mantenir-lo en bon
estat. Si es deteriora fes-ho saber al delegat del teu equip.
8. Qualsevol esportista pot esser convocat per jugar o entrenar en una categoria
superior, a criteri dels tècnics, i te el deure de fer-ho.
ELS TECNICS
1. Hauran d’estar en possessió del títol d’entrenador o en fase d’obtenció, i fer un
reciclatge constant, sota la supervisió del Director Tècnic. El Club ajudarà amb un
percentatge, sempre que econòmicament sigui possible, a les despeses de formació
d’entrenadors.
2. Els entrenadors han de ser puntuals i assistir a tots els entrenaments i partits. Hauran
de justificar la seva absència davant el Director Tècnic, i buscar un substitut o ajudant
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que estigui capacitat per desenvolupar la seva tasca.
És responsabilitat de l’entrenador que les pistes, vestidors i material utilitzat durant
l’entrenament quedin endreçats.
Es obligació de l’entrenador repartir o recollir els documents que faciliten la
comunicació entre el Club, els esportistes, tècnics, directius i els pares, mares o tutors
dins els terminis establerts.
Cal Col·labora, en la mesura del que sigui possible en tot allò que et proposi el club.
En els equips amb menors d’edat, caldrà comunicar – el mes aviat possible - als
pares, mares o tutors, la NO assistència; a un entrenament, competició o acte
que estiguin convocats els jugadors, sinó s’ha excusat per part dels pares, mares
o tutors la seva assistència.
Crearà un canal de comunicació directe i àgil amb els pares, alerta amb els grups de
whatsapp i la seva finalitat.
Fer partícips als pares, mares, dels objectius de l’equip, de l’esperit de treball i
responsabilitat de l’equip, transmet els valors del club.
Fer una reunió inici temporada i un al final, amb les pares/mares, i si es considera
necessari una per Nadal.

PARES, MARES, FAMILIA
1. És obligatori estar al corrent de pagament en les quotes.
2. És responsabilitat seva ajudar ell seu fill/filla a mantenir el compromís adquirit amb
l’equip d’anar als entrenaments, partits i altres actes del Club.
3. El pagament de la quota no implica el dret a jugar partits: aquest s’adquireix durant
els entrenaments setmanals.
4. Acceptar i transmetre als esportistes, el codi ètic del club.
5. Vetllar per l’assistència i la puntualitat dels fills/filles als entrenaments, partits o altres
convocatòries. Si no pots assistir-hi ( pe raó justificable ) avisa amb la suficient
antelació per no comprometre a l’equip. ( evidentment a excepció de causa imprevista
greu ).En els equips amb menors d’edat, caldrà comunicar – el mes aviat possible
– a l’entrenador o tècnics, la NO assistència; a un entrenament, competició o acte
que estiguin convocats els jugadors.
6. Les sancions econòmiques que imposi la Federació Catalana com a conseqüència del
comportament inadequat d’un jugador en un partit, acte... aniran a càrrec de
l’esportista ( Essent els pares, mares o tutors en cas d’un menor d’edat )
7. Tots els pares, mares, tutors, han de col·laborar en els desplaçaments de l’equip, es
recomana els desplaçaments en conjunt. Si per alguna raó no pots aportar el teu
vehicle, notificar-ho als tècnics o el delegat de l’equip.
8. Cal Col·labora, en la mesura del que sigui possible en tot allò que et proposin els
tècnics o el club. Activitats de Nadal, Loteria, Bar Patum, Arrossada ...
9. Caldrà escollir un pare, mare delegat de cada equip, que serà el que facilitarà la
comunicació entre ells i els tècnics, directius, o el delegat de l’equip. Es recomana un
ús moderat i coherent en els grups de whatsapp creats com a mitjà de comunicació.
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DIRECTIVA
1. Acceptar i transmetre als esportistes, tècnics, pares, mares, aficionats; els valors dels
club i el codi ètic.
2. Contribuir amb la seva imatge a fer mes gran el club.
3. Realitzar una gestió transparent i clara.
4. Ser equànime en les decisions i les accions a realitzar. Garantint la objectivitat, en les
decisions, escoltant i valorant.
5. Donar exemple amb les actuacions, també en relació a totes les conductes positives
demanades a tots els altres estaments del club: esportistes, tècnics, familiars i
aficionats.
6. Plantejar un projecte institucional on s’explicitin objectius i valors en defensa dels
principis esportius universals i el Joc net.
7. Establir normatives i codis de conducta que impliquin tota la comunitat.
8. Fer dels equips de competició esportiva un espai de formació i aprenentatge.
9. Promoure i facilitar les estructures organitzatives que ajudin a la consecució dels
objectius i valors explicitats.
10. Decidir de forma democràtica i consensuada
11. Promoure activitats i altres, relacionades amb el bàsquet, que puguin ser d’interès als
esportistes i famílies.

