
AGRUPACIÓ ESPORTIVA

FORNELLS DE LA SELVA

REGLAMENT DE REGIM INTERN



1.-ESTRUCTURA DE L’AGRUPACIÓ

L’agrupació s’estructura en tres grups.

.-Junta Directiva

.-Equip Tècnic

.-Equips de jugadores i jugadors de les diferents categories

1.1.- Junta Directiva

Esta composada amb la següent estructura:

.-President

.-Sots-President

.-Secretari

.-Tresorer

.-Vocals

1.2.- Equip Tècnic

Està format per les següents persones:

.-Coordinadors Esportius

.-Entrenadors

.-Delegats

Coordinadors Esportius

Els coordinadors esportius seran la figura central de l’equip tècnic i haurà d’assumir les
següents responsabilitats:

- Planificació de la temporada i objectius a assolir, tan a nivell individual , per
equips i com a club. Caldrà presentar-la a la Junta Directiva en una reunió
específica pel seu estudi, discussió i autorització si s’escau.

- Composició i nombre d’equips inclosos els respectius delegats.
- Pla d’entrenaments i desenvolupament tàctic en coordinació amb els diferents

entrenadors.
- Control del desenvolupament de les diferents competicions i torneigs en que

participin els equips del club , així com l’evolució dels mateixos i dels jugadors i
jugadores que els integren.

- Informació en reunió mensual amb la Junta Directiva de tot l’exposa’t en
l’apartat anterior, i de qualsevol incidència o assumpte que s’hagi de tractar.

- Confecció d’un informe esportiu al final de cada temporada que es donarà a la
Junta pel seu estudi i anàlisi.

- Anomenar el personal de taula ( anotador i cronometrador ) en aquells partits en
que sigui necessari , planificant un calendari que pugui ser consultat per les
persones interessades en un termini no inferior als 15 dies d’antelació.



- Demanar reunió extraordinària amb la Junta si es considera necessari.
- Organitzar reunions mensuals amb tots els entrenadors per revisar l’evolució de

la competició,el desenvolupament tàctic i comentar els temes d’interès que es
considerin.

- Control adient del compliment dels horaris d’entrenament dels equips.
- Informar cada cap de setmana o dilluns , al vocal corresponent, dels resultats de

les competicions disputades en la darrera jornada.
- Es responsabilitzarà personalment que, les taules i els arbitratges estiguin a punt

a l’hora de començar el partit i de les actes a la finalització del mateix.
- Coordinar la suplència d’un entrenament en el cas que un entrenador no pugui

assistir-hi.
- Fer d’enllaç entre els entrenadors i la Federació corresponent .

Entrenadors i entrenadores.

Seran proposats pel Coordinador Esportiu a la Junta Directiva, per la seva aprovació
definitiva. Entre les seves responsabilitats figuren:

- Portar la direcció tècnica dels equips assignats, els entrenaments i el
desenvolupament tàctic, d’acord amb la planificació general que hauran rebut
del coordinador esportiu.

- Proposar al coordinador les persones que ostentaran la condició de Delegats
d’Equip i de Camp.

- Sol·licitar al coordinador esportiu els jugadors i jugadores de reforç que
necessitin pels seus partits i entrenaments.

- Informar al coordinador de la supressió dels entrenaments,canvi
d’horari,utilització de vestuaris,necessitats de transport,material o qualsevol altra
necessitat que tingui el seu equip.

- Assistir a les reunions mensuals amb el Coordinador Esportiu i aquelles altres
reunions que es puguin implantar durant la temporada.

- Custodiar i tenir cura del material esportiu i les instal·lacions que utilitza el seu
equip.

- Donar un bon exemple als jugadors i jugadores portant roba esportiva als
entrenaments, no parlar pel mòbil

- Dissenyar els desplaçaments del seu equip (transport, horaris...)
- Portar un control d’assistència a partits i entrenaments.
- Proposar al Coordinador Esportiu les sancions disciplinàries per faltes lleus i

informar d’aquelles faltes greus o molt greus que es produeixin en el si dels seus
equips.

- Formar als seus jugadors i jugadores tècnicament,físicament i humanament,fent
del esport un mitjà educatiu ,amb l’objectiu d’aconseguir un equip disciplinat
amb un comportament exemplar tant  dins com fora de la pista de competició.

- Donar prioritat a l’ensenyament de l’esport per sobre de qualsevol promoció
personal.

- Fomentar la bona relació entre els membres del seu equip i entre els diferents
equips fent gaudir els jugadors i jugadores amb l’esport, tot col·laborant amb la
resta de tècnics a fi i efecte d’aconseguir entre tots els objectius del Club.



Delegats

-Delegat d’equip:

.Portarà les estadístiques generals i dels partits de la temporada.

.Farà d’enllaç entre l’entrenador en tot el referent al seu equip (canvi d’horaris,pistes....)

.Comunicar al coordinador el resultat del partit.

.Responsable de la farmaciola amb el material i l’aigua pels jugadors i jugadores.

-Delegat de camp:

.Assistirà als partits.

.Assisteix als àrbitres i a la taula i s’encarrega d’efectuar els pagaments i de recollir els
rebuts corresponents.

1.3 .-Jugadors i Jugadores

La seva assignació als diferents equips seran planificats pels Coordinador Esportiu que
tindrà en compte, a més de la seva capacitat tècnica com a esportistes,la seva
personalitat i el seu comportament amb la resta de l’equip i en la competició.
Les responsabilitats dels diferents jugadors i jugadores són:

-Assistir als entrenaments i als partits sense excepció i amb puntualitat.
-Assistir als entrenaments amb roba esportiva ( pantalons curts o llargs, samarreta
màniga curta i calçat esportiu. No es pot dur rellotge, polseres ni arracades i cal portar
el cabell recollit,de manera que es pugui practicar l’esport sense problemes.
-Notificar les absències degudament justificades al seu entrenador.
-Recolzar els equips de categoria superior quan així els hi ho comuniqui el seu
entrenador i/o el coordinador.
-Acatar les decisions dels entrenadors, i respectar la seva autoritat,mantenint una relació
cordial dins les normes elementals de bona educació.
-Tenir cura dels equipaments subministrats , del material i de les instal·lacions
esportives on juguin.
-Comunicar qualsevol incidència amb el seu entrenador, al Delegat d’Equip, al
Coordinador o al vocal de la Junta corresponent.
-Mantenir sempre una actitud correcta durant els partits, amb els àrbitres, l’equip
contrari    i amb el públic assistent.
-Esforçar-se en mantenir un bon clima de companyonia en el seu equip, tan dins com
fora de les pistes.
-Retornar els equipaments subministrats en finalitzar la temporada, en perfecte estat.

Als entrenaments
● Portar roba esportiva o malla d’entrenament
● Arribar amb puntualitat, en cas de no poder assistir, aviseu al vostre entrenador o

entrenadora
● No porteu la malla del club en els entrenaments
● Respecteu i compliu les ordres i decisions dels entrenadors



A les competicions

● Porteu la malla del club
● Porteu el xandall del Fornells, com a mínim la jaqueta
● Porteu els patins nets o sinó fundes del color dels patins
● Màxima puntualitat
● Respectar la decisió dels jutges

Als festivals

● Les entrenadores són les que decideixen el disc, vestuari, maquillatge i pentinat
que s’ha de portar quan és participa en un festival.

● Portar tot el vestuari de l’exhibició, repassar que no falti res
● Els patins nets
● El  xandall del Fornells
● Màxima puntualitat
● Complir les ordres de la entrenadora o entrenador que us acompanyi

1.4- Pares

● Als més petits, els pares podran ajudar a posar els patins
● Tot seguit i per el bon funcionament del entrenament agrairíem als pares que no

es quedessin al pavelló. Deu minuts abans d’acabar l’entrenament podeu venir al
pavelló a veure l’evolució dels vostres fills/filles.

● Respecteu la decisió dels entrenadors sobre el grup, l’horari i proves en que ha
de participar el vostre fill o filla.

● En els festivals, no entrar tots els pares en el vestidor
● L’entrenador assignarà a dos pares o mares, perquè entrin al vestidor a ajudar als

esportistes.

2.-REGIM DISCIPLINARI

-Faltes i Sancions
-Recursos
-Comitè de Disciplina

2.1-Faltes i Sancions

2.1.1Faltes

Podran ser Lleus,Greus o Molt Greus.

A.- Faltes Lleus:

Tindran la consideració de faltes lleus les següents:

- No assistir a un entrenament setmanal sense causa justificada.
- Falta d’interès i esforç en els entrenaments i en els partits.
- Falta de consideració a l’entrenador,delegats,companys,rivals,àrbitres i públic en

general,tant en els entrenaments com en els partits.



- Falta de puntualitat als entrenaments i als partits sense causa justificada.
- Qualsevol altra causa que produeixi un perjudici lleu.

B.- Faltes Greus:

Tindran la consideració de Faltes Greus les següents:

- L’acumulació de tres Faltes Lleus en un mes.
- La no assistència a un partit de competició sense justificar.
- Falta de consideració greu ( insults,desobediència... ) a l’entrenador, delegats,

companys ,rivals àrbitres i públic en general, tant en els entrenaments com en els
partits.

- Qualsevol altre causa que produeixi un perjudici Greu.

C.- Faltes Molt Greus:

Tindran la consideració de Faltes Molt Greus les següents:

- L’acumulació de tres Faltes Greus en la temporada.
- Les agressions físiques a l’entrenador,delegats,companys,rivals,àrbitres i públic

en general,tant en els entrenaments com en els partits.
- Actes vandàlics que comportin el deteriorament de les instal·lacions, equip o

material esportiu tant propi com aliè.
- Qualsevol altra causa que produeixi un perjudici Molt Greu.

2.1.2 Sancions

A.- per Faltes Lleus:

Seran interposades pel Coordinador Esportiu a proposta del entrenador i un cop
escoltada la versió de la persona afectada.

Comportaran un mínim d’Amonestació Verbal i un màxim d’Un Partit Sense Jugar
encara que s’estigui convocat per disputar els encontres.

B.- per Faltes Greus:

Seran interposades pel Comitè de Disciplina a proposta del Coordinador Esportiu previ
informe per escrit del entrenador i un cop escoltada la versió de la persona afectada.

Comportaran un mínim de Dos Partits Sense Jugar i un màxim de Quatre Partits
Sense Jugar encara que estigui convocat per disputar els encontres.



C.- per Faltes Molt Greus:

Seran interposades pel comitè de Disciplina i tractades a nivell de Junta Directiva a
proposta del Coordinador Esportiu, previ informe per escrit de l’entrenador i un cop
escoltada la persona afectada.

Comportaran un mínim de Sis Partits Sense Jugar i un màxim d’Expulsió per un
període no inferior a Dos Temporades. A més en al cas de desperfectes en les
instal·lacions i/o equipaments caldrà fer front a les Despeses Derivades del seu
arranjament i/o substitució.

2.2.-Recursos

Aquelles persones o els seus familiars en el cas que siguin menors d’edat, podran
recorre les sancions Molt Greus en un període de 5 dies a partir de la seva comunicació,
mitjançant escrit amb les al·legacions oportunes , dirigit al Comitè de Disciplina.

Aquest Comitè restarà obligat a comunicar per escrit les seves Resolucions als
interessats en el període de 15 dies naturals a comptar de la recepció de l’escrit
d’al·legacions.

2.3.-Comitè de Disciplina

Estarà format per:

.President
Vice-president
.Secretari
.Vocal Coordinador de les seccions de competició

- Es reunirà tan aviat com es tingui coneixement de la situació que requereixi el seu
pronunciament.
- Les seves decisions comptaran amb el vot favorable de la meitat més un. El President,
que no vota, ho fa en cas de bloqueig.
- El secretari aixecarà Acta de la reunió que serà signada per tots els presents.


