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OBJECTE  

El present reglament del règim intern té per objecte regular l’organització i el 
funcionament del Futsal Polaris Fort Pienc, C.E. (en endavant  "el CLUB"), dins del 
marc constituït per la legislació esportiva vigent i la subjecció plena a lo establert en el 
seu ideari.  

Per aquest motiu, qualsevol recomanació, norma, sanció o acció que emana del CLUB, 
només pretén contribuir a la formació adequada de la personalitat i valors humans de 
tots i cadascú dels membres del mateix. 

Per dur a terme aquest pla, el CLUB ha creat una estructura organitzativa formada per 
el Coordinador, els Entrenadors i els Delegats que basant-se en el objectiu fonamental 
anteriorment exposat i recolzant-se en una sèrie de procediments d’actuació té al seu 
càrrec les següents responsabilitats bàsiques. 

a) La formació tant tècnica com tàctica, com de caràcter esportiu, de tots els 
components dels equips al seu càrrec. 

b) La gestió, seguiment i control dels equips i jugadors, en totes les categories i 
edats. 

c) Mantenir el prestigi del CLUB, en cada categoria i competició en les que participi 
qualsevol equip al seu càrrec. 

 

ORGANS DE GOVERN 

 

El CLUB conforme en lo establert contarà en els següents òrgans de govern: 

 Col·legiats: Assemblea general i junta directiva. 
 Unipersonals: President, vicepresident, secretari, tresorer i vocals. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
PRINCIPI D’ACTUACIO 
 

 Els òrgans de govern vetllaran perquè les activitats del CLUB es desenvolupin 
d’acord amb el projecte del mateix amb l’objectiu de fer possible la efectiva 
realització dels fins establerts. 

 Els òrgans de govern del CLUB garantiran, en el àmbit de les seves 
competències, l’ exercici dels drets reconeguts als jugadors, entrenadors i 
delegats, així com els pares, mares o tutors i vetllaran pel compliment dels 
deures corresponents. Tan mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els 
membres del CLUB en la vida del mateix en la seva gestió i en la seva avaluació. 

 En el si de la Junta Directiva es podrà constituir un Comitè de Disciplina, al que 
correspondrà, per delegació d’aquella, la resolució del expedients incoats per la 
comissió de fets que es puguin conceptuar com faltes greus o molt greus. 
Aquest comitè estarà format pel President, un membre de la Junta, el 
coordinador y un Jugador del primer equip. 

 
  

PERSONAL I COLABORADORS DEL CLUB 

 

DEURES I OBLIGACIONS 

 

EL COORDINADOR 

 És escollit o destituït per acord de la junta directiva del CLUB i nombrat o cessat 
pel President.  

 Dirigeix, coordina i controla totes les activitats de caràcter disciplinari d’acord 
amb les disposicions vigents, sense perjudici de les competències de la Junta 
Directiva. 

 Té per objecte fonamental la gestió, seguiment i control dels equips i jugadors 
en totes les categories i edats, vigilant el compliment de la formació de tots i 
cadascun dels jugadors/ores del CLUB. 

 Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altre activitat relacionada amb el CLUB. 
 Executarà els acords de la Junta Directiva en el àmbit de la seva competència. 
 Estarà sempre en disposició de solucionar qualsevol dubte, comentari o petició 

o reclamació dels entrenadors.  
 Té la facultat de poder passar a jugadors de un equip a un altre, per motius 

tècnic-esportius, inclús de una categoria a un altre, sempre que no 
s’incompleixin els reglaments de la Federació en la que el CLUB esta inscrita. 



 

 Té la facultat de cessar del seu càrrec a qualsevol entrenador que no compleixi 
amb les seves responsabilitats, segons lo indicat en el present reglament. 

 Té la obligació de guardar les mateixes bones formes i respecte exigides a 
qualsevol altre component del CLUB en qualsevol situació. 

 El coordinador està obligat a complir les recomanacions i obligacions que li son 
assignades en el present reglament, així com les que li foren encomanades per 
la Junta Directiva del CLUB. 

 

L’ ENTRENADOR 

 Els entrenadors són aquells membres del CLUB que desenvolupen la funció 
docent en el àmbit esportiu i la seva tasca estarà orientada a la realització de tots 
els fins educatius i esportius establerts en el ideari del CLUB. 

 Per la seva proximitat al jugador, constitueix el nucli principal de la seva 
formació i gaudeixe de l’absoluta confiança tant del coordinador com de la Junta 
Directiva. 

 La designació dels entrenadors es competència de la Junta Directiva a proposta 
del Coordinador. 

 Té l’obligació d’elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec i un 
cop aprovades pel coordinador, desenvolupar i complir amb la programació 
establerta. 

 Participar en totes les activitats programades, així com en aquelles que sigui 
degudament convocat pel CLUB. 

 Mantenir en el aspecte personal i esportiu una conducta digna i respectuosa 
amb el ideari del CLUB i una bona relació amb els diferents estaments i 
membres del CLUB, especialment amb els esportistes. 

 Desenvolupar amb competència, exactitud i puntualitat les tasques i activitats 
corresponents. 

 Atendre les consultes dels esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la 
convivència i el desenvolupament de tots els valors assenyalats en el ideari del 
CLUB. 

 Atendre les consultes dels pares/tutors dels esportistes. 
 Aplicar el Règim disciplinari del CLUB, en el nivell de la seva competència. 
 Mantenir l’espai net i ordenat durant la seva presència, estan obligat a col·locar 

i guardar tots els elements necessaris pel desenvolupament dels entrenaments 
i partits (xarxes, pilotes, banquetes, etc......) 

 Respectar i complir els acords presos per la Junta Directiva. 
 Portar sempre l’equipament esportiu del CLUB, adequat a l’activitat que es 

desenvolupi. 
 



 

 

ELS JUGADORS I EQUIPS 

 

Capità 

 Cada equip a proposta del entrenador designarà un capità i dos suplents per 
cada temporada. 

 En determinades situacions es podrà destituir al capità, si aquest no compleix 
les funcions adequadament. 

 El capità és l’enllaç entre l’entrenador i els seus companys, tanmateix és el 
portaveu d’aquests. 

 En determinades circumstàncies i per causes de força major, tindrà que realitzar 
funcions assignades a l’entrenador (dirigir l’escalfament, part del entrenament, 
canvis als partits, etc... 

 Ha de preocupar-se de mantenir puntualment informats a tots els seus 
companys sobre l’horari dels partits, convocatòries, desplaçaments, etc..... 

 Donarà exemple de comportament, dedicació, esforç i motivació, tant els 
entrenaments com els partits, així com en qualsevol circumstancia i lloc on es 
trobi el equip. 

Jugador 

 Ha d’assistir als entrenaments prèviament establert, esforçant-se i obligant-se a 
aprendre i millorar en tots els aspectes. 

 Tindrà que estar completament equipat i preparat per el començament del 
entrenament amb rigorosa puntualitat. 

 Assistir a tots els partits als que sigui convocat i amb l’antelació determinada per 
l’entrenador, amb l’equipament esportiu del CLUB, sent aquest equipament el 
principal element identificador que tots estan obligats a portar. 

 Justificar les absències als entrenaments i partits en el cas que no pugui anar, 
tenint que comunicar-ho al entrenador amb un mínim de 2 dies d’antelació. 

 Son motius justificats: Malaltia, motius familiars, motius acadèmics. 
 NO son motius justificats: Pràctiques en altres activitats, assiduïtat en les faltes. 
 De totes maneres, l’entrenador valorarà l’esforç complementari del jugador en 

l’assistència a tots els entrenaments, podent ser determinant per les 
convocatòries i la titularitat als partits. 

 Arribar puntualment a la hora indicada tant en els entrenaments com als partits 
que siguin convocats. 

 Cuidar el material esportiu del Club i les instal·lacions fent un ús adequat i 
correcte dels mateixos. 



 

 Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits, amb altres 
jugadors, companys, àrbitres, entrenadors i qualsevol altre persona relacionada 
amb el CLUB i no abandonar la banqueta després de ser substituït, excepte amb 
el permís de l’ entrenador.   

 No podrà jugar, entrenar o fer proves amb altres clubs excepte amb autorització 
escrita del propi CLUB. 

 Tenir cura de la seva higiene personal, sent obligatori dutxar-se després dels 
entrenaments i partits. 

 Portar a cada entrenament i partit tota la roba neta  per donar una bona imatge 
de CLUB es mereix. 

Pares, mares i tutors 

 La inscripció d’un jugador al CLUB suposa el coneixement i acceptació per part 
dels pares i tutors del seu ideari i demes normativa, així com procurar que els 
seus fills o tutelats les respectin. 

 Els pares tenen dret a ser informats de la marxa esportiva i el comportament 
dels seus fills o tutelats. 

 Al començament de la temporada facilitaran les dades personals, administratives 
i autoritzacions pertinents que el CLUB sol·liciti. 

 Es responsabilitzaran de que la documentació sol·licitada pel CLUB estigui 
vigent i que s’entregui en el termini estipulat. 

 Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i requerits pel CLUB amb la 
forma i termini establert. La DEVOLUCIO o NO INGRES de qualsevol pagament 
suposa la retirada de la fitxa, per part de la Junta Directiva, fins el pagament amb 
els recàrrecs corresponents (interessos, despeses de devolució, etc....). 

 Acompanyar a l’equip i col·laborar en els desplaçaments dels jugadors. 
 Durant el desenvolupament dels entrenaments i partits, inclosos els descansos, 

s’abstindran en tot moment de aconsellar o recomanar, tant els jugadors com 
els entrenadors, accions que siguin competència exclusiva del entrenador. 

Delegat 

 Aconseguir un clima de col·laboració entre pares i entrenadors del equip. 
 Col·laborar amb l’entrenador en la bona marxa de l’equip, tenint cura del bon 

estat del material del CLUB i les seves instal·lacions quan actuï com Delegat de 
Camp. 

 Transmetrà a la Junta Directiva els suggeriments, queixes i observacions de tot 
tipus que els pares desitgin fer arribar a la Junta per que aquesta adopti, en el 
seu cas, les mesures oportunes. 

 Exercirà les funcions que l’atorgui el reglament de la Federació en la que estigui 
inscrit l’equip. 
   



 

  

 

RÈGIM DISCIPLINARI 

 

INFRACCIONS  

 

Les faltes poden ser: Lleus, greus o molt greus. 

 

Lleus 

 Faltes injustificades de puntualitat. 
 Faltes injustificades, no reiterades, d’assistència als entrenament i partits. 
 La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d’ assistència 

a entrenaments i partits amb l’ antelació suficient. 
 La falta de respecte als companys, entrenador o qualsevol altre membre del cos 

tècnic 
que dugui a terme entrenaments, partits i desplaçaments. 

 Els actes de indisciplina, injuria, u ofenses no greus. 
 Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el desenvolupament de les 

activitats del CLUB.  
 

Greus 

 Les faltes injustificades d’assistència, a partir de 5 faltes, a entrenaments i partits. 
 La reiterada i continua falta de respecte als companys, entrenador o qualsevol 

membre del cos tècnic, així com qualsevol comportament incorrecte i falta de 
respecte de caràcter greu que es porti a terme en els entrenaments, partits, 
desplaçaments i fins i tot en xarxes socials, àrbitres, etc... 

 Els actes de indisciplina, injuria u ofensa greus als membres del CLUB en 
deteriorament de la imatge del CLUB. 

 El deteriorament no greu i causat intencionadament de les dependències del 
CLUB, del material del mateix o dels objectes i pertinences dels demes membres 
del CLUB o altres CLUBS. 

 Cometre reiterada i sistemàticament faltes lleus amb una mateixa temporada.  

 

 



 

Molt greus 

 Els actes de indisciplina, injuria u ofensa molt greus als membres del CLUB en 
deteriorament de la imatge del CLUB. 

 El deteriorament molt greu i causat intencionadament de les dependències del 
CLUB, del material del mateix o dels objectes i pertinences dels demes membres 
del CLUB o altres clubs. 

 L’agressió física a membres del CLUB o d’altres clubs així com als àrbitres, 
espectadors, etc... 

 Cometre tres faltes greus durant una mateixa temporada. 
 

SANCIONS 

Les sancions poden ser: Lleus, greus o molt greus. 

 

Lleus 

 Amonestació privada. 
 Amonestació escrita, de la que quedarà constància en el CLUB, i que serà 

comunicada als pares o tutors.  
 Suspensió de la pràctica esportiva per un temps no superior a 8 dies. 

 

Greus 

 Advertiment en cas de continues faltes injustificades d’assistència, en el que 
s’inclourà un informe detallat de l’entrenador corresponent i del coordinador 
sobre l’actitud. 

 Canvi d’equip del jugador, si fos possible. 
 Suspensió del dret de la pràctica esportiva per un període de temps no superior 

a 15 dies. 

 

Molt greus 

 Suspensió del dret de la pràctica esportiva per un període de temps de entre 30 
dies i una temporada.  

 El comitè de disciplina podrà acordar la reobertura de l’expedient del jugador 
prèvia petició i comprovació d’un canvi positiu d’actitud.  

 

 



 

 

 

COMPETÈNCIES PER LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS 

 

 El coordinador, per delegació de la Junta Directiva, serà l’encarregat d’establir 
les sancions per les faltes classificades com a lleus. 

 El Comitè Disciplinari serà l’encarregat d’establir les sancions per les faltes greus 
o molt greu, estarà format pel:  

 
- El President del CLUB o la persona qui aquest delegui.  
- Un membre de la Junta Directiva. 
- El Coordinador esportiu 
- Un jugador del primer equip.  


