CODI ÈTIC JUGADORS
FC SARRIA DE TER TEMP 2021/22

QÜESTIONS GENERALS
1. L´objectiu del fútbol base del FC Sarrià de Ter es ajudar a la formació integral del jugador, desde
la nostra activitat esportiva. Ajudarem als vostres fills a jugar en equip, a ser millors futbolistes, i
a ser un bons companys i a tenir
enir uns valors educatius adequats.
2. Formeu part del FC Sarrià de Ter. Us n´heu de sentir orgullosos
3. Respecteu al entrenador, i seguiu les seves instruccions
4. Puntualitat i asistencia son imprescindibles en un grup de convivencia. La impuntualitat reiterada
conllevará menys minuts de joc, i la absencia dels entrenaments, la no convocatoria.
5. El bon comportament, asenyat i respetuós es vital. Diu qui son i qué fem.
6. Els éxits neixen del esforçç i del treball.
7. Som un equip. Necessitem dels nostres companys. Resp
Respecteu-los
los i recolzeu-los
recolzeu
en tot moment.
ALS PARTITS
1. Al FC Sarrià de Ter ens agrada tenir la pilota i ser protagonistes al camp. A
Assumirem riscos amb
pilota, però aixó ens fará millors equips i millors futbolistes. Sigueu valents al camp.
2. Complim el reglament,
nt, som esportius i evitem les entrades dures, i respectem al arbitre. Les
sancions per accions antiesportives comportaran sanció suplementaria per part del club.
3. Estem pendents només del joc i dels companys. Ens aillem de l´ambient,
ambient, no ens dirigim al públic
pú
i
només farem cas de les instruccions dels nostres entrenadors.
4. Ens esforcem, treballem, correm, celebrem els gols, ens animem quan les coses van malament,
no recriminem als companys. Som feliços jugant a futbol.
5. Anem als partits amb la roba del club. Roba neta i ben vestits.
ALS VESTIDORS
1.
2.
3.
4.

Deixem bosses i motxiles ben colocades.
Ens comportem correctament, amb respecte pels demés. No cridem.
Respectem les instalacions, totes.
Sortirem tots junts, i deixarem recollit el vestidor.
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