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Targetes Grogues o vermelles fora del Joc:
L’objectiu és que tant entrenadors com jugadors es centrin en el joc i en
el que depèn de nosaltres i podem controlar com el nostre joc, la
concentració o el rendiment.
Entenem també que les pulsacions dels jugadors i entrenadors van molt
ràpid i els impulsos poden aparèixer més ràpid i som més susceptibles
segons el caràcter que cadascú tingui i apareguin comportaments
inadequats.
Es per això que la REITERACIÓ de conductes fora del joc són les que des
de la direcció i coordinació del futbol base sancionem.
Òbviament, una expulsió per agressió, insult, entrada fora de lloc, són
sancionades per part nostre independentment de la sanció de la federació.
Per tant, entenem targetes fora del joc per:
-

Protestes, agressions, insults, encarar-se a rivals o altres, entrades
fora del joc amb intencionalitat de fer mal...

Sancions internes:
-

Jugadors de futbol 11:
o La reiteració de 4 grogues per aquest tipus, el jugador haurà
de parlar amb el cos tècnic i la direcció esportiva per valorar el
que haurà de fer durant dues setmana amb l’equip. Els
propers cicles seran de 2 grogues, on serà sancionat sense
poder jugar el següent partit.
o Les expulsions del tipus que hem nombrat, si la sanció de la
federació catalana és de dos partits cap amunt, per partit
sancionat, el jugador haurà de venir els dissabtes al matí a fer
d’àrbitre. Per entendre el posicionament de l’àrbitre i també
entendre els valors que mou l’esport, i l’escola del club n’és un
exemple.
o Dues expulsions del tipus greu, comportarà parlar amb el
jugador i valorar la seva baixa esportiva en el club.

-

Jugadors de futbol 7:
o La reiteració de 3 grogues per aquest tipus, el jugador haurà
de parlar amb el cos tècnic i la direcció esportiva per valorar el
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que haurà de fer durant una setmana amb l’equip. Els propers
cicles seran de dos grogues, el jugador descansarà i no
podrà jugar el cap de setmana.
o Les expulsions del tipus que hem nombrat, el jugador haurà
de parlar amb el cos tècnic i la direcció esportiva parlarà el
que es decidirà que haurà de fer durant les setmanes de
sanció.
o Dues expulsions del tipus greu, comportarà parlar amb el
jugador i valorar la seva baixa esportiva en el club.
-

Entrenadors de Futbol Base:
o La reiteració de 3 grogues per aquest tipus, l´entrenador
haurà de parlar amb la direcció esportiva per valorar que fer
fer durant una setmana amb l’equip. Els propers cicles seran
de 2 grogues.
o Les expulsions del tipus que hem nombrat, si la sanció de la
federació catalana és d’un partit l´entrenador haurà de
parlar amb la direcció esportiva per valorar que fer fer durant
una setmana amb l’equip. Si la sanció de la federació són dos
partits o més, l’entrenador haurà de venir els dissabtes al
matí a fer d’àrbitre. Per entendre el posicionament de l’àrbitre
i també entendre els valors que mou l’esport, i l’escola del
club n’és un exemple.
o Dues expulsions del tipus greu, comportarà parlar amb
l’entrenador i valorar la seva baixa esportiva en el club.

Entenem que parlem de conductes que no tenen res a veure amb el joc,
amb la forma de jugar, amb la forma de competir i que segurament no
ens doni cap resultat favorable ni com a rendiment esportiu ni com a
formació dels propis jugadors i entrenadors.
Som els primers que entenem que el futbol és contacte, és vibrar i és
sentiment, i no hem de perdre aquest esperit, però sabem que si ens
desviem i ho entenem per una via que no és, perd el valor que li volem
donar dins del club. Per tant, sancionem la reiteració de conductes per
ajudar a reconduir-les i que entre tots ens ajudem a ser millors en el
conjunt.
Ramon Gatell Gil
Direcció Futbol Formatiu CEE

Nany Haces
(Coordinadora Equips femenins)

Jaume Mañosa i Nil Capdevila (Coordinadors Equips masculins F11 i F7).
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