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NORMATIVA PELS JUGADORS/JUGADORES 

 

 Aspectes Generals 

- Els jugadors i les jugadores han de tenir una actitud correcta i de respecte 

vers els seus companys d’equip, els jugadors i tècnics dels equips contraris, 

els àrbitres, els responsables (entrenadors, delegats, coordinadors…), així 

com amb qualsevol membre del club (directius, fisioterapeues, encarregats 

de camp, etc). En cap cas es farà ús de violència física o verbal. 

- Els jugadors i les jugadores han de contribuir al bon ús de les instal·lacions 

del club i també de les instal·lacions dels altres clubs als que visitem. 

Qualsevol despesa per reparar desperfectes que s’hagin ocasionat a les 

instal·lacions aniran a càrrec de qui els hagi ocasionat. 

- Els jugadors i jugadores han d’implicar-se i participar de les activitats 

complementàries que organitzi el club.  

- Els jugadors i jugadores no poden fumar ni beure alcohol en cap moment en 

què estiguin representant el club, tant a les nostres instal·lacions com a cap 

altra instal·lació.  

- La Coordinació podrà determinar el canvi d’un jugador/a d’un equip a un 

altre del club en benefici dels interessos i objectius del club. 

- Cap jugador/a amb llicència vigent del Club Esportiu Europa podrà entrenar 

o jugar en un altre club sense autorització escrita prèvia.  

- Tots els jugadors/es (els seus pares o tutors com a representants legals) 

hauran d’abonar la matrícula i les quotes mensuals. En cas de retorn o 

impagament de dos o més rebuts, el jugador o la jugadora no podrà ser 

convocat per jugar els partits que jugui el seu equip.  

- Durant la temporada no es concedirà la baixa federativa a cap jugador/a, 

excepte en els casos que la Comissió Esportiva consideri oportú. 

 



   
 

  

Sobre els entrenaments 

- Els jugadors i les jugadores s’hauran de presentar amb puntualitat a l’hora 

marcada per l’entrenador. En cas d’absència o retard ho hauran de comunicar 

amb suficient antel·lació a l’entrenador. 

- Les absències o retards no justificats constitueixen una falta lleu ja que suposen 

un problema a nivel organitzatiu per l’entrenador i la resta de companys/es de 

l’equip. 

- S’ha d’entrenar amb la roba oficial i actual del club. No es pot entrenar amb 

arrecades, piercings, anells, collars, etc. No es pot menjar xiclet durant els 

entrenaments.  

- No està permès arribar a les instal·lacions amb roba o accessoris identificatius 

d’altres clubs. 

- No s’ha d’arribar al camp ja vestit amb la roba d’entrenament i les botes 

posades. Cal arribar amb temps suficient per canviar-se al vestidor. 

- No s’ha d’entrar al terreny de joc mentre entrenen altres equips. Cal esperar al 

vestidor i sortir tots junts amb l’entrenador, quan sigui l’hora. Cal respectar els 

horaris i espais d’entrenament de la resta d’equips.  

- És obligatori dutxar-se després de cada entrenament. Els jugadors i les 

jugadores hauran de portar els estris d’higiene personal necessaris per poder-

ho fer. 

Sobre els jugadors i jugadores lesionats 

- Els/Les fisioterapeutes del club només tractaran a jugadors i jugadores amb 

lesions que s’hagin fet durant sessions d’entrenament o partits amb el club. 

- Els jugadors i jugadores amb lesions hauran d’assistir a les sessions 

d’entrenament i posar-se a disposició dels fisioterapeutes del club, per fer el 

tractament de les seves lesions. 

 



   
 

 

Sobre els partits 

- Els jugadors i les jugadores s’hauran de presentar amb puntualitat a l’hora 

marcada per l’entrenador. En cas d’absència o retard ho hauran de comunicar 

amb suficient antel·lació a l’entrenador. 

- Les absències o retards no justificats constitueixen una falta lleu ja que suposen 

un problema a nivel organitzatiu per l’entrenador i la resta de companys/es de 

l’equip. 

- Els jugadors i les jugadores han d’arribar al camp amb la motxilla i l’equipació 

de passeig oficial i actual del club (polo i bermudes a l’estiu i xandall a l’hivern) i 

amb calçat esportiu. 

- S’ha d’utilitzar la samarreta d’entrenament (o dessuadora a l’hivern) per 

l’escalfament prepartit. 

- Els/les jugadors/es suplents i/o que ha hagin estat substituïts durant un partit, 

hauran d’estar asseguts correctament a la banqueta, amb la samarreta posada i 

un ‘peto’ (estiu) o la dessuadora (hivern). 

- En acabar els partits, els jugadors i les jugadores saludaran a l’afició des del mig 

del camp i es retiraran tots junts/totes juntes al vestidor. 

- És obligatori dutxar-se després de cada partit. Els jugadors i les jugadores 

hauran de portar els estris d’higiene personal necessaris per poder-ho fer. 

- En els desplaçaments en què el club disposi autocar pels jugadors i jugadores, 

tots hauran de desplaçar-se amb autocar. Excepcionalment, i per una causa 

justificada, l’entrenador pot concedir permís a un/a jugador/a per desplaçar-se 

pel seu compte, prèvia consulta a la coordinació.  

 

 

 

 



   
 

NORMATIVA PELS FAMILIARS/TUTORS DELS JUGADORS 

- Els familiars, tutors i acompanyants dels jugadors/es no podran accedir al 

terreny de joc ni zona de vestidors ni abans, ni durant, ni després de les 

sessions d’entrenament i partits. En cas de voler fer fotografies o gravacions, 

s’hauran de fer des de la grada i sota la seva responsabilitat. 

- Els familiars, tutors i acompanyants dels jugadors/es no podran accedir a la sala 

de fisioteràpia mentre s’estan fent tractaments. En cas que sigui convenient, 

el/la fisioterapeuta sortirà a informar-los sobre la lesió del jugador. 

- En cas d’incidències més enllà del dia a dia, els pares o tutors dels jugadors es 

dirigiran als coordinadors responsables de cada categoria, evitant que sigui en 

dia de partit. 

- Cal tenir una actitud correcta i de respecte vers els jugadors de l’equip, els 

jugadors i tècnics dels equips contraris, els àrbitres, els responsables 

(entrenadors, delegats, coordinadors…), així com amb qualsevol membre del 

club (directius, fisioterapeues, encarregats de camp, etc). En cap cas es farà ús 

de violència física o verbal. 

- Cal contribuir al bon ús de les instal·lacions del club i també de les instal·lacions 

dels altres clubs als que visitem. Qualsevol despesa per reparar desperfectes 

que s’hagin ocasionat a les instal·lacions aniran a càrrec de qui els hagi 

ocasionat. 

- Cal implicar-se i participar de les activitats complementàries que organitzi el 

club.  

 

 

 

 

 

 



   

 

NORMATIVA PEL COS TÈCNIC 

- Els membres del cos tècnic han de ser un exemple pels jugadors/es i fer-los complir 

la normativa. 

- Els membres del cos tècnic de cada equip han de tenir clar que són membres del 

club, no només de l’equip que porten.  

- S’ha d’entrenar amb la roba oficial i actual  del club. No es pot entrenar amb 

arrecades, piercings, anells, collars, etc. 

- Als partits s’hi ha d’anar amb la motxilla i la roba oficial de passeig del club (polo i 

bermuda, o xandall a l’hivern) i amb calçat esportiu  (no xancletes). 

- No es pot fumar ni beure alcohol en cap moment en què s’estigui a les 

instal·lacions del club o en d’altres en què s’estigui representant-lo.  

- Cal respectar els horaris i espais d’entrenaments fixats per la Coordinació. 

- És important que un membre del cos tècnic sigui sempre l’últim en deixar la 

instal·lació després dels entrenaments i/o partits. Això és especialment important 

als partits de fora (per comprovar que s’hagi deixat el vestidor en bon estat i que 

no ens obidem res). 

- En els desplaçaments en què el club disposi autocar, el cos tècnic ha de desplaçar-

se en l’autocar, acompanyant als jugadors o jugadores. 

- Cal tenir una actitud correcta i de respecte vers els jugadors de l’equip, els jugadors 

i tècnics dels equips contraris, els àrbitres, els responsables (entrenadors, delegats, 

coordinadors…), així com amb qualsevol membre del club (directius, 

fisioterapeues, encarregats de camp, etc). En cap cas es farà ús de violència física o 

verbal. 

- Cal contribuir al bon ús de les instal·lacions del club i també de les instal·lacions 

dels altres clubs als que visitem. Qualsevol despesa per reparar desperfectes que 

s’hagin ocasionat a les instal·lacions aniran a càrrec de qui els hagi ocasionat. 

- Cal implicar-se i participar de les activitats complementàries que organitzi el club. 

 

 



   
 

LA COMISSIÓ ESPORTIVA  

 

La Comissió Esportiva està formada per: 

 

- El President del club  

- Els Directius responsables del Futbol Formatiu i l’Escola de Futbol del club 

- El Gerent 

- El Director de l´Escola de Futbol 

- El Director Tècnic del Futbol Formatiu 

- La Coordinadora del Futbol Femení 

 

Aquest òrgan es reuneix periòdicament per tractar diferents temes esportius o 

extraesportius de tots els equips federats i l’Escola de Futbol del club. 

 

En casos que es consideri oportú es pot convocar a la Comissió Esportiva a algun 

jugador, entrenador, o pare/mare o tutor, per algun aspecte concret que es vol saber 

de primera mà al voltant de què ha passat amb els protagonistes.  

 

Aquest òrgan pot decidir sobre els entrenadors, jugadors o familiars/ tutors segons la 

gravetat de l´acció i prendre mesures.  

 


