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NORMES DE RÈGIM INTERN
DEL F.C. SARRIÀ
Disposicions Generals:
1.- És objecte de les normes de règim intern establir les normes de disciplina per les que
s’ha de regir el F. C. SARRIÀ en tot àmbit esportiu.
Establint les relacions entre jugadors, entrenadors, delegats i resta de personal que d’una
o un altre forma està relacionat amb el Club.
2.- L’exercici de potestat de valorar els actes d’aquestes normes, correspon en primera
instància al Comitè de Disciplina del F. C. SARRIÀ i si aquest ho considera necessari serà
la Junta Directiva qui prengui l’ultima decisió.
3.- 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 uns valors educatius adequats.
4.- El bon comportament, asenyat i respetuós es vital. Diu qui son i qué fem. Aquesta
normativa es un guió per ajudar-nos a entendre que volem al club.
De la conducta
1.- Tota persona vinculada al F. C. SARRIÀ, haurà de tenir l’obligació de guardar el bon
nom del F. C. SARRIÀ en qualsevol de les seves diferents seccions. Pares, mares i familiars
som part del club. Per tant, tindrem un comportament cívic als partits. Animarem al nostre
equip, sense menysprear al rival o a l´ árbitre. Evitarem discussions.
2.- Tot jugador tindrà un respecte i educació als seus entrenadors, delegats i companys, en
tot moment, en les instal·lacions del Club o en les dels equips contraris.
3.- Tot jugador tindrà que vetllar i respectar totes les instal·lacions i material esportiu en
general del Club, així com les dels equips contraris.

4.- Serem responsables económics de les destrosses que puguin provocar els nostres fills, o
de les sancions económiques que imposi FCF per actituts antiesportives. Davant
comportaments antiesportius o conflictius , la coordinació i la Junta Directiva podrán
pendre les mesures que considerin oportunes.
De la responsabilitat
1.- No donarem instruccions, ni corregirem, ni retraurem als jugadors del nostre equip. Ja
tenen entrenadors . No necessitem 20 entrenadors més a la gradería. Tampoc als
entrenaments. Per solucionar qualsevol problema esportiu del nostre fill ens adreçarem al
coordinador. Banquetes, vestidors, terreny de joc, son espais exclusius dels esportistes.
Respectem-los.
2.- Els entrenadors son responsables dels seus jugadors dintre de les instal·lacions del Club i
dintre dels horaris establerts per als entrenaments i partits de la seva categoria.
3.- Quan els equips surtin a jugar a fora, els pares o tutors son els responsables dels
jugadors fins a entrar a les instal·lacions esportives a on passen a fer-se càrrec l’entrenador
i/o delegat de l’equip.
4.- El fútbol es una activitat colectiva. No asistir a entrenaments, impuntualitat, falta de
compromís…repercuteix en tot l´equip. (veure codi jugadors). La NO asisténcia conllevará
la no convocatoria pels partits.
5.- L’ús de la roba corporativa del Club (xandall, polo i parca) es obligatori els dies de
partit, des de que surt de casa fins que es torna. En cas de no portar la roba indicada
l’entrenador el deixarà sense jugar.
6.- En els partits jugats fora de casa, es obligatori que tots els jugadors iniciin el
desplaçament des de les instal·lacions del F.C. Sarrià, o avisin a l’entrenador prèviament de
que aniràn directe.
7.- Estarem al corrent de pagament de les quotes, i tindrem les nostres dades actualitzades .
L´enderreriment del pagament pot supossar l´exclusió del nostre fill de l´activitat.
8.- Farem un us responsable dels grups de wasap. La seva funció es informar de qüestions
relacionades amb l´equip. Els avisos de carácter individual es farán pel privat.
-EL NO COMPLIMENT D’AQUESTES NORMES POT SUPOSAR UNA SANCIÓ, TANT
ECONÒMICA COM ESPORTIVA, I SI FES FALTA, L’EXPULSIÓ PERMANENT DEL
JUGADOR PER PART DEL CLUB.
-

Els sota signants donen fe d’haver llegit i acceptat els termes d’aquestes normes,
a SARRIÀ DE TER el

Signat: El pare, Mare o Tutor

El Secretari del F. C. SARRIÀ

