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CAPÍTOL 1. PRESENTACIÓ 

Article 1 El present reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i funcionament del 

Club Patí Breda, dins el marc constituït per la Legislació Esportiva vigent i legislació supletòria, 

i amb subjecció al que s'estableix en els seus Estatuts. Per això, qualsevol recomanació, 

norma, sanció o actuació emanada del Club, només tenen com a finalitat contribuir a 

l'adequada formació de la personalitat i valors humans de tots i cadascun dels integrants del 

mateix, a través de la pràctica esportiva. D’acord amb l’establert a l’article 25 dels estatut del 

Club, correspon a la junta directiva la potestat disciplinària, pel que fa a la jurisdicció esportiva 

en l’àmbit disciplinari i competitiu, com també respecte de les normes de conducta associativa.  

Article 2 El reglament de règim intern es desenvolupa per tipificar les  possibles sancions, així com els 

procediments disciplinaris d'aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent. 

CAPÍTOL 2. ÓRGANS DE GOVERN, REPRESENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ 

Article 3 Els òrgans de representació del Club són els establerts per capítol 3 dels estatuts de l’entitat 

i són els següents: 

• Assemblea general 

• Junta directiva 

Article 4 La junta directiva podrà fer ús dels següents òrgans per tal d’exercir la seva potestat 

disciplinària: 

a. La comissió esportiva i disciplinària 

b. El coordinador esportiu 

c. Els entrenadors i monitors 

d. Els delegats 

CAPÍTOL 3. LA COMISSIÓ ESPORTIVA I/O DISCIPLINÀRIA 

A. De l’esportiva 

Article 5 Estarà formada per el coordinador secció i un màxim de tres membres de la Junta a escollir 

entre ells, un dels quals haurà de desenvolupar el càrrec de secretari de la Comissió. 

Article 6 Tenen com a funció estimular als esportistes a progressar en la seva formació física, tècnica, 

humana i social posant al seu abast els mitjans que creguin necessaris per desenvolupar-se 

en aquests camps. 

Article 7  Estudiar, arbitrar i decidir sobre qualsevol cas de caire esportiu que escapi a les competències 

del coordinador esportiu. 

Article 8  Valorar, tractar i resoldre totes les queixes i suggeriments que li pertoquin. 

B. De la disciplinària 

Article 9 Estarà formada per els mateixos membres de la Junta que formen part de la comissió 

esportiva i, en el cas de la disciplina esportiva (afecta a esportistes, entrenadors, delegats), 

també en formarà part el coordinador esportiu. En serà el President, el membre de la junta 

més rellevant i un membre de la junta farà de secretari. En el cas de la disciplina associativa 

estarà formada pel President de l’entitat, el vicepresident de la secció implicada i un màxim 

de 3 membres de la Junta a escollir entre ells (un d’ells farà les tasques de secretari). 
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Article 10 Tindrà les següents atribucions:  

a. Conèixer de totes les qüestions que facin referència a la disciplina interna del Club. 

b. Qualificar les infraccions que es presentin a la seva consideració. 

c. Sancionar les infraccions. 

d. Actuar d’ofici quan cregui que s’ha vulnerat la normativa de règim intern. 

e. Proposar, justificar i promoure davant la Junta, les modificacions disciplinàries que cregui 

convenient. 

Article 11 L’autoritat de la Comissió disciplinària emana de la Junta directiva i les seves decisions seran 

fermes en primera instància. Només podran ser recorregudes davant la mateixa Junta en el 

cas de la sancions qualificades de caràcter molt greu. 

Article 12 Els membres de la comissió guardaran secret del que es deliberi a les reunions. 

Article 13 Les decisions de la comissió s’aprovaran per majoria simple i es consideraran vàlides quan 

assisteixin un mínim de 3 membres. 

Article 14 Els acords adoptats, i especialment les sancions acordades, es notificaran a la Junta i 

causaran efecte immediat. La notificació als afectats serà el més aviat possible i amb la 

màxima confidencialitat (de forma privada i respectant la seva intimitat). 

Article 15 S’haurà de reunir en el temps mínim possible un cop s’hagi assabentat de la indisciplina o 

dany ocorregut o quan ho demanin 2 dels seus membres. 

B.1 De la disciplina esportiva 

Article 16 Estudiar, arbitrar i decidir sobre qualsevol cas d’indisciplina, males maneres i conductes 

incíviques per part d’algun esportista i/o entrenador en l’exercici de les seves funcions dins 

l’entitat. 

 Dels esportistes 

Article 17 Poden formar-ne part ocasionalment i segons es cregui convenient els entrenadors i/o 

delegats de l’equip o grup en qüestió, amb veu però sense vot. 

Article 18 Hi haurà tres tipus de falta 

a. Lleus 

b. Greus 

c. Molt greus 

Article 19  La potestat disciplinaria del Club pel que fa a les faltes lleus recaurà en els entrenadors. A 

manera d’enunciat i no pas de limitació, s’enumeren uns quants exemples d’aquestes faltes: 

a. Arribar tard als entrenaments, als partits o a les proves per causes no justificades. 

b. No posar atenció en els entrenaments, o mostrar actitud d’apatia o desinterès 

c. Molestar ocasionalment als companys en els entrenaments, partits o proves. 

Les sancions seran a criteri de l’entrenador i adequades a l’edat dels esportistes. 

Article 20 La potestat disciplinària del Club pel que fa a les faltes greus recaurà en el coordinador 

esportiu i aquestes seran ratificades per la comissió esportiva. A manera d’enunciat però no 

de limitació s’enumeren uns quants exemples d’aquestes faltes: 

a. Faltar als entrenaments, als partits o proves per causes no justificades. 

b. Mostrar reiteradament apatia o deixadesa a l’hora d’entrenar. 
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c. No respectar als companys dins o fora de la pista o dels vestidors. 

d. Molestar repetidament als companys en els entrenaments, partits o proves. 

e. No obeir les ordres del quadre tècnic. 

f. Agafar sense permís qualsevol objecte d’ús personal d’un company. 

g. No respectar el material del Club o dels companys. 

h. Provocar l’autoexpolsió en el transcurs d’un partit. 

Les sancions seran notificades pel coordinador esportiu i consistiran en reparar el dany 

causat, material o econòmicament, i sancions de caire esportiu. 

Article 21 La potestat disciplinària del Club pel que fa a les faltes molt greus recaurà en la comissió 

esportiva i seran ratificades per la Junta. A manera d’enunciat però no de limitació s’enumeren 

uns quants exemples d’aquestes faltes: 

a. Faltar assíduament als entrenaments, partits o proves. 

b. Fer malbé les pertinences dels companys. 

c. Fer malbé el material del Club o dels companys. 

d. Insultar o agredir als companys, a l’entrenador o a qualsevol persona sigui del Club o no. 

e. Fer malbé material de les instal·lacions o d’us personal dels companys o de qualsevol 

altre persona. 

f. Ser reincident en provocar autoexpulsar-se d’un partit. 

Les sancions seran notificades per la comissió esportiva i consistiran en reparar el dany 

causat, material o econòmicament, de caire esportiu essent apartats de l’equip/grup durant el 

temps que es cregui convenient i adient, i de caire administratiu. 

Dels entrenadors 

Article 22 La potestat disciplinaria del Club pel que fa a la disciplina dels entrenadors recaurà en la 

comissió esportiva. A manera d’enunciat però no de limitació s’enumeren uns quants 

exemples: 

a. No presentar-se a l’entrenament o partit/prova sense causa justificada. 

b. Delegar les seves funcions de direcció d’entrenaments o partits a altres persones sense 

el consentiment del coordinador i sense adequar-se a la normativa de règim intern. 

c. Insultar o agredir a esportistes, arbitres... tant de l’equip/grup contrari com del propi. 

d. No seguir la normativa d’estil de joc, estil de patinatge i entrenaments que marqui el 

coordinador esportiu. 

e. No mantenir una actitud respectuosa i cívica en l’àmbit de les seves funcions. 

Les sancions seran comunicades per el coordinador esportiu un cop siguin acordades per la 

comissió i ratificades per la junta, i consistiran en la reparació material si n’hi hagués i en 

sancions econòmiques, esportives i administratives, essent sancionades segons la valoració 

de la gravetat de la falta. 

Article 23 No es podrà expulsar cap esportista menor d’edat de les sessions d’entrenament sota cap 

concepte. 

B.2 De la disciplinària associativa 

Article 24 Estudiar, arbitrar i decidir sobre qualsevol cas d’indisciplina, males maneres i conductes 

incíviques per part d’algun soci, delegat, pare... en l’exercici de les seves funcions dins 

l’entitat. 
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 Dels socis, pares, delegats... 

Article 25 El Club tindrà la potestat de sancionar tots aquells socis o representants que causin i/o 

provoquin qualsevol perjudici material i/o econòmic o que afecti al funcionament o imatge de 

l’entitat. 

Article 26 Aquesta potestat serà a través de la comissió disciplinaria i ratificada per la Junta. 

Article 27 A manera d’enunciat però no de limitació s’enumeren uns quants exemples: 

a. Agredir a esportistes, arbitres... tant de l’equip/club contrari com propi. 

b. No mantenir una actitud respectuosa i cívica al voltant de l’àmbit del Club. 

c. Promoure actes de boicot sobre qualsevol estament del Club que no segueixi les vies 

existents i reconegudes per a tal fet. 

d. No seguir ni complir la normativa de règim intern. 

e. Intentar malmetre la imatge del Club públicament. 

f. No abonar les quotes 

g. Actuar de manera violenta, vandàlica o incívica en l’àmbit del Club. 

h. Provocar amb la seva actuació o opinions una sanció de qualsevol mena (econòmica, 

social o esportiva) al Club. 

Article 28 Les sancions consistiran un cop valorades i en funció de la seva gravetat, en reparar el dany 

causat íntegrament (bé reposant el material o bé la seva equivalència econòmica), 

econòmiques o administratives. 

Article 29 Mentre no es repari aquest d’any se li congelaran els seus drets com a soci. 

Article 30 Aquestes sancions es podran recórrer davant la mateixa Junta. En casos molt greus es podrà 

fins i tot perdre la condició de soci i per tant ser expulsat del club d’acord amb l’establert als 

estatuts. 

CAPÍTOL 4. EL COORDINADOR ESPORTIU 

Article 31 Planificarà i implantarà un línea de treball a aplicar en els entrenaments, els partits o proves 

així com els objectius esportius. 

Article 32 Decidir quins equips/grups/esportistes cal inscriure a cada competició, coordinant amb els 

delegats la recollida de signatures de les fitxes de la temporada següent.  

Article 33 Seleccionarà per edats i categories els esportistes per tal de confeccionar els equips/grups 

cada temporada, que seran ratificats per la Junta.  

Article 34 Portar al dia el registre de fitxes/filiació de tots els esportistes vigilant que es compleixi la 

normativa d’inscripció i reconeixement mèdic que autoritzi a l’esportista a fer l’activitat. 

Article 35 Designar els entrenadors de cada equip/grup (la contractació dels mateixos es potestat de la 

Junta Directiva). Oferir assessorament,  marcar objectius (tan a nivell personal com de grup). 

Planificar i organitzar els entrenaments de tots els grups conjuntament amb els entrenadors. 

Article 36  Fixar els horaris d’entrenament dels equips/grups distribuïts per categories. 

Article 37 Decidir els horaris dels partits disputats a casa de tota la temporada per a cada equip (secció 

hoquei). 

Article 38 Notificar als delegats el calendari de la temporada dels respectius equips (secció hoquei). 
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Article 39 Coordinar, junt amb els delegats i entrenadors corresponents, els aplaçaments dels partits i 

comunicar-los a la Federació (secció hoquei). 

Article 40 Controlarà l’assistència i la disciplina en entrenaments, partits o proves amb la col·laboració 

dels entrenadors i delegats. 

Article 41 Quan un entrenador li comuniqui que no podrà dur a terme la direcció d’un equip/grup tant en 

sessions d’entrenament com en qualsevol tipus de partit o prova que hagi de disputar, haurà 

de buscar un substitut dins l’estol d’entrenadors que hi hagi dins del Club i/o en cas de no 

poder ser, en última instància es podrà encomanar dita tasca a un esportista/monitor o, ell 

mateix (sempre amb la presència d’un responsable major d’edat). 

Article 42 Escoltarà i resoldrà les observacions, queixes, necessitats i suggeriments de caire esportiu 

que li transmetin tant entrenadors com delegats, i d’altres persones a través d’aquest últim. 

Atenció i comunicació a pares i patinadors de forma personalitzada o a través de reunions 

periòdiques. 

Article 43 Estudiar, decidir i presentar qualsevol cas d’indisciplina o males maneres d’algun membre de 

la secció que sigui esportista, delegat o entrenador a la Comissió Esportiva Disciplinària del 

Club, i pel que fa a pares, socis... a la comissió disciplinària. 

Article 44 Transmetre a la comissió esportiva tots aquells fets que escapin de les seves competències 

així com tot el que consideri oportú. 

Article 45 Aplicar sancions sobre les que tingui potestat. 

Article 46 Estimular els esportistes a progressar en la seva formació física, tècnica, humana i social. 

Fomentar conjuntament amb la Junta activitats per la captació de nous socis. 

Article 47 Cuidar del bon comportament de delegats, o qualsevol altre persona, del públic o 

acompanyant, que representi el Club, intentant aconseguir amb això, el ser exemple per als 

nostres esportistes i potenciar al màxim les bones relacions amb d’altres entitats esportives. 

Article 48 En cas de no tenir coordinador esportiu, les seves tasques recauran en la comissió esportiva 

i serà controlada per la Junta. 

CAPÍTOL 5. ELS ENTRENADORS O MONITORS 

Article 49 Seran considerats entrenadors, monitors o responsables d’un equip aquells qui a proposta del 

coordinador esportiu siguin ratificats per la Junta Directiva. 

Article 50 L’entrenador es deu a la Junta en tot moment a través del coordinador esportiu. 

Article 51 L’autoritat de l’entrenador sobre els esportistes serà complerta tant en els entrenaments com 

en els partits o proves. 

51.a  L’autoritat li serà retirada quan així ho cregui la Junta a través del coordinador o 

comissió esportiva. 

51.b L’autoritat sobre els esportistes serà complementada per la junta a través del 

coordinador esportiu o comissió esportiva 

Article 52 Establirà el contingut i desenvoluparà el tipus d’entrenament, sistema de joc o estil de 

patinatge d’acord amb les directrius del coordinador esportiu. 

52.a Disposarà dels seus esportistes com vegi millor segons les premisses prèvies  que 

marqui el coordinador. 
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52.b No permetrà que ningú interfereixi en les seves decisions i tasques. 

Article 53 Serà conjuntament amb els delegats, responsable dels seus esportistes en tots els 

entrenaments, partits i proves, ja que representen al Club. 

Article 54 Portar sempre el control, calendari, conducte, historial i desenvolupament de l’equip/grup que 

tingui assignat juntament amb la col·laboració del delegat. 

Article 55 Transmetrà la informació necessària al coordinador sobre els seus esportistes pel que fa al 

seu nivell de joc, nivell de patinatge, com de comportament durant les sessions preparatòries, 

partits o proves. 

  55.a Els casos d’indisciplina es jutjaran segons el capítol 3. 

Article 56 Cap entrenador podrà disposar d’esportistes que no estiguin sota la disciplina del seu 

equip/grup. Caldrà consensuar-ho amb el coordinador, demanant un cop decidit, permís als 

pares i comunicant-ho als delegats respectius. 

Article 57 Acompanyarà i dirigirà als seus equips en els entrenaments, partits o proves. 

57.a Si per causes justificades no li fos possible assistir-hi, té el deure de posar-ho en 

coneixement del coordinador perquè li trobi un substitut. 

57.b Les justificacions es faran saber el més aviat possible per donar marge a trobar-hi 

solucions. 

57.c No pot abandonar mai els equips/grups que entreni sense previ avís i justificació 

comunicant-ho al coordinador i/o comissió esportiva. 

Article 58 Si té alguna queixa del qualsevol mena relacionada amb la seva tasca, caldrà que ho notifiqui 

al coordinador perquè aquest ho faci arribar a la comissió esportiva. 

Article 59 Els entrenadors poden ser convocats a la comissió disciplinaria amb veu però sense vot. 

CAPÍTOL 6. ELS DELEGATS 

Article 60 El delegat és responsable de totes les qüestions que afectin a l’equip excepte les de caire 

esportiu, potestat de l’entrenador i en segona instància del coordinador esportiu. 

Article 61 Com a delegats del Club, allà on actuïn com a tals, han de ser conscients de la seva 

responsabilitat de representació del Club i per tant, hauran d’evitar referències despectives o 

manca de respecte envers esportistes, arbitres, pares... tant del propi equip/Club com del 

contrari i evitar incidències. 

Article 62 Conèixer al màxim els Reglament de la Federació i de les competicions en les que participa 

l’equip/grup, per saber en tot moment si es vàlida o no qualsevol incidència que es produeixi 

i no cometre errors per ignorància. 

Article 63 Portar sempre el control, calendari, conducta, historial i desenvolupament de l’equip/grup que 

tingui assignat juntament amb la col·laboració de l’entrenador. 

Article 64 Portar al dia la gestió de les fitxes i la farmaciola, i encarregar-se quant així li comuniqui el 

coordinador, de fer signar les fitxes de la temporada següent. 

Article 65 Concentrar els esportistes amb temps suficient perquè estiguin a la pista de joc 1 hora abans 

de l’inici del partit/prova.  
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Article 66 Informar als pares i/o esportistes dels horaris dels partits o proves i organitzar els 

desplaçaments. És responsabilitat seva avisar i vetllar perquè tota la plantilla estigui 

assabentada davant un canvi horari o de dia d’algun entrenament, partit o prova. 

Article 67 Tindrà la pista preparada per la celebració del partit, deu minuts abans de l’hora assignada 

(secció hoquei). 

 

Article 68 Tindrà cura de les necessitats i seguretat de l’àrbitre en partits jugats a casa i evitarà la 

presència de qualsevol altre persona no autoritzada en el vestuari arbitral. Haurà de tenir un 

cronòmetre per controlar el temps de joc de la taula quan no hi hagi un sistema de regulació 

del temps de joc visible en el recinte on es disputi el partit (secció hoquei). 

Article 69 Podrà sol·licitar a l’àrbitre la comprovació de fitxes i en cas d’observar alguna irregularitat, 

comunicar-li perquè ho faci constar en acta i el partit es jugui sota PROTESTA. Igualment li 

haurà de fer constar en Acta qualsevol tipus de deficiència tècnica observada a la pista de joc 

ja que tota reclamació de tipus administratiu feta després del partit no té validesa (secció 

hoquei). 

Article 70 Serà responsable d’endarrerir o suspendre algun partit si alguna causa així ho justifiqués, així 

com acordar nova data per la celebració del mateix, conjuntament amb el vist i plau del seu 

entrenador i notificant-ho posteriorment al coordinador esportiu perquè en tingui constància 

(secció hoquei). 

Article 71 Vigilarà que els compromisos adquirits amb altres equips siguin sempre per escrit. Si per 

diverses causes no pogués ser, podrà fer-ho telefònicament però amb tramesa rebuda de 

resposta per fax, i comunicant-ho al coordinador esportiu perquè en tingui constància (secció 

hoquei). 

Article 72 Tant a casa com a fora, serà responsable de deixar els vestidors en les mateixes condicions 

en que s’han lliurat. 

Article 73 Donar les actes dels partits al coordinador (secció hoquei). 

Article 74 Tot trofeu aconseguit per l’equip/grup com a tal, serà propietat del Club. 

Article 75 Fer d’enllaç entre pares i esportistes amb l’entrenador, el coordinador i la Junta. 

Article 76 Els delegats tenen l’obligació d’atendre totes les indicacions, queixes, comentaris i 

suggeriments dels pares i/o esportistes intentant resoldre-les de la manera més adequada i 

mantenir informat o derivant-li els que escapin al seu marge d’actuació al coordinador. 

Article 77 Transmetre, dialogar i consultar amb l’entrenador o amb el coordinador esportiu segons els 

casos qualsevol incidència o anomalia que ocorri, per intentar trobar la millor solució possible. 

Article 78 Seran responsables d’informar a la comissió esportiva disciplinària del mal comportament dels 

esportistes del seu equip tant durant la celebració de partits o proves com en sessions 

d’entrenament, així com actituds incíviques o violentes en el recinte esportiu. També haurà 

de vetllar perquè tots els integrants compleixin amb la normativa sobre la indumentària oficial 

del Club. 

Article 79 Els delegats poden ser convocats a les reunions de la comissió esportiva disciplinària on 

tindran veu però no vot. 

CAPÍTOL 7. ELS ESPORTISTES I/O SOCIS 
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Article 80 Es responsabilitat dels esportistes estar al corrent de pagament de la quota de soci. En cas 

de menors d’edat la responsabilitat serà dels pares/mares o tutors.  

Article 81 L’hora de convocatòria tant en els partits o proves de casa (pavelló de Breda) com en els 

partits o proves de fora serà de 1HORA  abans de l’inici del partit o prova. 

.Article 82 Les faltes d’assistència que es puguin preveure caldrà comunicar-les als delegats respectius. 

Article 83 El contingut i desenvolupament de la sessió preparatòria és responsabilitat de l’entrenador i/o 

coordinador esportiu. 

Article 84 Hauran d’estar equipats i apunt de començar a l’hora d’inici d’entrenament i durant l’ús dels 

vestidors (tant sigui en entrenaments com en partits o proves) els esportistes són 

responsables del bon ús i manteniment de les instal·lacions. 

Article 85 La responsabilitat dels esportistes menors d’edat en els seus desplaçaments correspon als 

pares o representants legals. En cas de no poder-los acompanyar es comunicarà al delegat 

perquè aquest n’organitzi el desplaçament. 

Article 86 Els esportistes hauran d’estar en el recinte de joc equipats i uniformats abans de  disputar del 

partit (secció hoquei). 

Article 87 Durant els partits o proves caldrà mostrar un comportament esportiu en tot moment. 

Article 88 Els jugadors que hagin de reforçar altres equips de superior categoria, seran designats pel 

coordinador esportiu amb consulta dels entrenadors respectius (secció hoquei). 

Article 89 Els esportistes s’han d’adequar a les normes i disciplina interna del Club pel que fa als 

entrenaments, desplaçaments, partits i proves. Les normes bàsiques són: 

89.a Assistència obligatòria a tots els entrenaments, partits i proves (en cas de no poder 

assistir-hi cal comunicar-ho al delegat i justificar-ho). 

89.b Puntualitat en totes les concentracions i entrenaments. 

89.c Equipament oficial del Club en els partits o proves. 

89.d No infringir les bones maneres acceptades socialment. 

Article 90 Els esportistes no poden dirigir-se a l’entrenador o coordinador per manifestar-li queixes o 

suggeriments sobre la manera de dirigir l’equip en entrenaments, partits o proves. Caldrà que 

ho notifiquin al seu delegat perquè aquest ho faci arribar al coordinador i/o comissió esportiva. 

Article 91 Els esportistes s’han de mostrar receptius a les odres de caire tècnic que rebin per part de 

l’entrenador, monitor o responsable de l’equip. 

Article 92 Tenen l’obligació d’esforçar-se a nivell individual i col·lectiu per tal d’aconseguir millorar i 

evolucionar en la seva formació personal arribant al nivell òptim de joc, forma física i tècnica 

adequada a la seva capacitat, edat i/o categoria. 

Article 93 Els esportistes han de mostrar en tot moment companyerisme, respecte i unió envers tots els 

integrants de l’equip i el Club. 

Article 94 Hauran de mantenir actualitzades les seves dades personals notificant-ho a la Secretaria del 

Club. 



 

CLUB PATÍ BREDA 
CIF. G17056904 

Av. Catalunya – Zona esportiva 
17400 BREDA 

a/e: clubpatibreda@gmail.com 

Article 95 Els socis podran manifestar queixes o suggeriments sobre aspectes socials, administratius o 

esportius a la Junta Directiva adreçant-se per escrit a clubpatibreda@gmail.com o a qualsevol 

membre de la Junta que ho farà arribar a la reunió pertinent. 

Article 96 Els socis hauran de defugir de comportaments violents, insultants o incívics en general, en 

qualsevol manifestació esportiva o social del Club. 

 

CAPÍTOL 8. ELS REPRESENTANTS DELS ESPORTISTES 

Article 97 Els pares o representants legals dels esportistes menors d’edat seran responsables dels seus 

fills en els desplaçaments. En cas de no poder-lo acompanyar caldrà que ho notifiqui al 

delegat del seu equip perquè n’organitzi el seu desplaçament. 

Article 98 Els pares poden transmetre els seus dubtes i inquietuds al delegat de l’equip/grup perquè 

aquest ho transmeti al coordinador esportiu. 

Article 99 Tota persona que no tingui funció especifica dins l’equip haurà de romandre a la graderia tant 

en entrenaments com en partits o proves pel bon funcionament dels mateixos. 

Article 100 Durant la celebració dels partits o proves, els pares i seguidors en general podran cridar, 

animar i engrescar, però mai no podran entrar en consideracions tècniques, competència 

exclusiva de l’entrenador. Això també serà aplicable a les sessions preparatòries. 

Article 101 Els pares i seguidors en general, no podran dirigir-se a l’entrenador de l’equip/grup per 

manifestar-li queixes ni suggeriments. Totes les opinions o queixes les hauran de traslladar al 

coordinador esportiu a través del delegat. 

Article 102 En el decurs dels partits o proves, hauran de tenir una actitud correcta amb els seguidors 

contraris, esportistes, arbitres i jutges. 

Article 103 Els representants dels esportistes han de col·laborar en fomentar l’esperit de companyerisme 

a nivell d’equip i Club. 
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