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Reglament de Règim Intern del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau de Tarragona 

 
 

1.- INTRODUCCIÓ 

El present Reglament de Règim Intern té per objecte regular l'organització i 
funcionament del "Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau" (en endavant el Club), dins el 
marc de la legislació esportiva vigent i dels seus Estatuts Socials. 

Tot jugador, entrenador, delegat, pares o tutors, socis, gerent, director tècnic i 
directius del "C.V. St. Pere i St. Pau" estan obligats a complir aquesta normativa 
interna. 

Per al bon funcionament del Club s'ha dissenyat aquest reglament de règim intern, 
el qual haurà de ser llegit detingudament, no podent pertànyer a aquest club tots 
aquells que no l’acceptin i que no el compleixin. 

El present reglament podrà ser modificat prèvia proposició per escrit de qualsevol 
membre del Club i aprovat per acord de la Junta Directiva. 

2.- OBJECTIUS 

1. Difondre i formar a tots els joves que ho desitgin en la pràctica del Voleibol, 
en el marc d'aquesta normativa. 
 

2. Inculcar valors esportius i socials entre tots els membres del Club. 

 

3. Difondre el nom de "St. Pere i St. Pau” (Tarragona) a Espanya, a través de la 
pràctica esportiva del Voleibol amb tots els mitjans que estiguin al l'abast 
del Club. 
 
 

4. Integrar al Club a totes aquelles persones relacionades directa o 
indirectament amb l'objectiu final de la mateixa, tant en l'àmbit social com 
en l'esportiu, buscant un ambient agradable i disciplinat, que faciliti el 
desenvolupament de totes les activitats que es realitzin en compliment dels 
fins establerts. 

 

5. Inculcar lemes esportius clau com: "L’esport és salut" o "L’esport és 
educació", entre altres. 

 

6. El "Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau" és un Club amb molts anys d'història 
que no només representa a tots els integrants d'aquest, presents i passats, 
sinó també al barri del que pren el nom i a la Ciutat de Tarragona. Per aquest 
motiu cada un dels components d'aquest ha de col·laborar a potenciar el 
bon nom del Club amb la seva activitat, imatge i actitud. 
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7. Formar part d'aquest Club constitueix un orgull i una responsabilitat, 
concretats en els drets i obligacions que recull el present reglament. 

 

8. Entre tots els membres del Club hem d'aconseguir fer un Club més gran i 
competitiu dia a dia, a nivell esportiu, econòmic i social. 
 
 

9. Independentment de quina sigui la seva funció, cada membre haurà de 
col·laborar el màxim perquè això sigui possible.  
 

3.- MEMBRES I PERSONAL DEL CLUB 

1. Junta Directiva 
2. Gerent 
3. Director Tècnic 
4. Entrenadors/es 
5. Jugadors/es 
6. Pares, mares i tutors/es 
7. Socis i sòcies 
8. Col·laboradors responsables 

 

3.1.- JUNTA DIRECTIVA 

Segons l'article 12 dels Estatuts Socials, la Junta Directiva és l'òrgan de govern, 
gestió, administració i representació de l'entitat, que té la funció de promoure, dirigir 
i executar les activitats esportives i aquelles altres previstes estatutàriament, com 
també gestionar el funcionament de l'Entitat segons els acords de l'Assemblea 
General. En conseqüència, la Junta Directiva serà l'òrgan encarregat de vetllar pel 
compliment del present Reglament de Règim Intern, aprovat per l'Assemblea 
General. Per a això, podrà requerir la col·laboració del Gerent, Director Tècnic i / o 
Entrenadors/es, al seu criteri, en funció de la qüestió que es susciti en cada supòsit. 

3.2.- GERENT 

És elegit per la Junta Directiva. A efectes d'aquest Reglament, coordina totes les 
activitats que es realitzen en l'àmbit del Club, sent l'encarregat, en coordinació amb 
el Director Tècnic i amb els Entrenadors/es, de realitzar la gestió de les fitxes i 
comunicació a l'organisme competent dels horaris de les trobades. 

Informarà a la Junta Directiva de tots els assumptes disciplinaris que afectin el Club. 

Proposarà aspectes relatius a la millora del funcionament de l'àrea esportiva a la 
Junta Directiva. 

Vetllarà pel compliment del Reglament de Règim Intern. 

Estarà en disposició de resoldre qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació 
dels entrenadors en l'àmbit esportiu. (O es posarà en contacte amb la Junta). Etc.  
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REGLAMENT RÈGIM INTERN. ENTRENADORS/ES 

Aquest article recull les normes bàsiques d'actuació dels entrenadors/es del club. 

Aquestes normes són d'obligatori compliment per a tots els entrenadors/es i són 
complementàries a les normes estatutàries i a la resta d'articles del Reglament de 
Règim Intern del Club. 

Definició d'entrenador de club: 

Els/les entrenadors/es són aquells membres del Club que per la seva titulació i/o 
formació té la capacitat i obligació d'entrenar els equips del nivell que el club li 
assigni. 

-Titulació de l'entrenador/a: 

a. Tècnic nivell I, II, III (regional, nacional, internacional) 

b. Formació específica universitària. 

-Formació de l'entrenador/a: Jugadors d'alt nivell o en formació. 

Per la seva proximitat al jugador, constitueixen l'eix principal de la seva formació i 
gaudeixen de l'absoluta confiança tant del Gerent, com de la Junta Directiva. 

La designació d'entrenadors/es és competència de la Junta Directiva. 

Drets dels Entrenadors/es: 

✓ A exercir la seva funció, dins el respecte a la filosofia del Club, en els 
equips/grups de treball als quals se li destini. 

✓ A ser informats per qui correspongui dels assumptes que afecten al Club en 
general i a ells en particular. 

✓ A ser tractats amb correcció i respecte per la resta dels estaments i 
integrants del Club. 

✓ A utilitzar els mitjans materials i instal·lacions del Club per complir els fins 
d'aquest i d'acord amb les normes que regulen el seu ús. 

✓ A presentar peticions, suggeriments i queixes d'ordre esportiu, formulades 
per escrit davant el gerent o la Junta Directiva. 

✓ Establir un règim intern de funcionament en l'equip que dirigeix, ampliant o 
reduint el que disposa el present reglament sempre amb la revisió i 
acceptació del Club abans de la seva aplicació.  

Deures dels Entrenadors/es: 

✓ Puntualitat a l'hora d'iniciar els entrenaments, desplaçaments i partits. 
✓ Recollir la clau del vestuari al conserge amb antelació suficient perquè 

els/les jugadors/es es puguin canviar i lliurar-la a l'acabar l'entrenament 
i/o partit. 

✓ L'entrenador és l'únic que, com a responsable, pot demanar i retornar la 
clau del vestuari i no es pot anar fins que no estigui totalment desocupat, 
assegurant-se que els jugadors destinin el temps necessari i no més. 

✓ Portar un control d'assistència dels jugadors / es als entrenaments. 
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✓ Ha de controlar de manera rígida la disciplina i comportament dels seus 
esportistes comunicant tot tipus d'altercats o incompliments del Règim 
Intern del Club a Aleksander Stevovski, com a Gerent. 

✓ Organitzar la neteja i recollida de material de la pista i del vestuari un cop 
finalitzats els entrenaments i partits. 

✓ És obligació de l'entrenador/a respectar i fer respectar als jugadors, al 
personal que treballa a les instal·lacions esportives pròpies o del rival, als 
àrbitres, als contrincants, al gerent i al públic així com en la seva relació amb 
els diferents estaments i membres de la Junta i vetllar perquè els seus 
jugadors/es actuïn de la mateixa manera. 

✓ Controlar i mantenir l'ordre en el magatzem del pavelló coordinant-se amb 
els altres entrenadors. (No deixar materials a la zona de pas, comptar 
pilotes, etc). 

✓ Després de cada partit, té obligació de facilitar el resultat al gerent (o al 
responsable de comunicació del Club) o penjar-lo a la web del club. 

✓ Quan un entrenador requereixi l'antelació al seu entrenador/a, hauran 
d’assegurar-se que disposen de la corresponent autorització federativa. 

✓ Ha de permetre que els seus esportistes juguin, quan siguin requerits, en 
categories superiors. 

✓ Ha de participar i col·laborar juntament amb el seu equip en activitats 
esporàdiques organitzades pel club a nivell de promoció o en partits de 
categoria estatal si així es requereix. Això inclou la recollida de pilotes, 
mopes, marcador ... 

✓ És responsable de l'organització de l'equip tant en desplaçaments, 
entrenaments i partits. Podrà delegar a través d'un pare, mare o 
col·laborador per tal que l'ajudi en les tasques corresponents. 

✓ En cas d'observar material o instal·lacions en males condicions ha d'avisar 
al gerent. 

✓ Ha de mantenir una bona relació amb els pares, mares o tutors/es dels 
esportistes, informant periòdicament, o a requeriment d'ells, de l'evolució 
del jugador o jugadora, així com de la seva actitud. 

✓ En cas que l'entrenador/a no pugui assistir a algun entrenament o partit 
haurà de comunicar-ho amb suficient antelació al Gerent del Club. 

✓ Ha de portar sempre l'equipament esportiu adequat a l'activitat de què es 
tracti, complint en tot moment les especificacions que per al mateix es 
disposin. 

✓ Haurà de vetllar per la seguretat dels seus esportistes en els desplaçaments, 
complint normativa de trànsit (cinturó de seguretat, etc.) 

✓ L'entrenador ha de mantenir la confidencialitat del què s'ha parlat i acordat 
en les reunions tècniques o de la Junta Directiva a les que se'ls convidin. 
També respecte a altres entitats de voleibol amb la finalitat de protegir els 
interessos del club. 

✓ Està totalment prohibit fer ús de les xarxes socials del club per fer qualsevol 
tipus de comentaris fora de lloc sobre el Club i els seus membres. En cas de 
detectar algun per part d'una altra persona, han de comunicar-ho al gerent 
per poder prendre les mesures oportunes. 
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✓ En cas que algun dels jugadors no estigui al corrent dels pagaments de les 
quotes i la seva condició d'esportista hagi estat suspesa temporalment, 
l'entrenador/a rebrà una notificació per part de la Junta Directiva informant 
d'aquesta situació. Prèviament el jugador haurà estat informat per escrit. Si 
això passés, l'entrenador/a no ha de permetre l'accés de l'esportista a les 
activitats de l'equip fins que rebi comunicació de l'aixecament de la 
suspensió. 

Davant de qualsevol altra situació que no estigui contemplada de manera literal en 
el present Reglament, però que pugui perjudicar de qualsevol manera tant a l'equip 
a què entrena, com al Club, serà la Junta Directiva la que prengui les mesures que 
consideri oportunes per a resoldre aquestes situacions . 

 

RÈGIM DISCIPLINARI ENTRENADORS/ES 

L'incompliment dels articles exposats anteriorment suposa l'aplicació de faltes 
lleus, greus o molt greus depenent de la gravetat o de la reiteració. 

Una falta lleu pot suposar des d'una amonestació a una multa de ¿? € Euros. Una 
falta greu pot suposar d'una multa de ¿? € i una molt greu pot suposar una multa 
de ¿? € així com la suspensió temporal o definitiva de la condició d'entrenador/a.  

 

Reglament Règim Intern Entrenadors/es 

 

Sr./Sra.____________________________________amb DNI_________________________, 
entrenador/a de l’equip______________________ he rebut una còpia del Reglament 
de Règim Intern d’Entrenadors/es del “Club Voleibol St. Pere i St. Pau”. 

 

 

Tarragona, ______de _____________20____ 

 

Entrenador:                                                     Junta Directiva o Gerent del Club: 

Signatura:                                                     Signatura: 

Segell: 
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REGLAMENT RÈGIM INTERN. JUGADORS/ES 

Aquest article recull les normes bàsiques d'actuació dels jugadors del club. 

Aquestes normes són d'obligatori compliment per a tots els jugadors/es i són 
complementàries a les normes estatutàries i a la resta d'articles del Reglament de 
Règim Intern del Club. 

Definició de jugador de club: 

Es considerarà jugador/a del Club, a tota persona que practiqui el Voleibol o el 
Vòlei Platja en l'àmbit de les activitats programades pel Club, independentment de 
tenir subscrita o no, la corresponent llicència federativa. 

Drets dels Jugadors/es: 

✓ Els jugadors / es tenen dret a rebre una formació esportiva que asseguri el 
ple desenvolupament de la seva personalitat adquirint hàbits de convivència 
i de respecte. 

✓ Tots els esportistes tenen dret a les mateixes oportunitats d'accés als 
diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades del 
seu aprofitament o aptituds per a l'esport. 

✓ El Club es compromet a facilitar: 
o Un entrenador / a per equip. 
o Instal·lacions esportives adequades. 
o Material esportiu. 
o Un horari d'entrenament. 
o Participació dels equips en competicions oficials, sempre que sigui 

possible. 
o L'ensenyament de la disciplina esportiva. 
o La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació 

integral de l'esportista. 
 

✓ Tots els jugadors/es tenen dret que es respecti la seva integritat física, 
moral i la seva dignitat personal, no podent ser objecte de vexacions físiques 
i morals. 

✓ A la igualtat i a no ser discriminats per raó de naixement, raça, sexe, 
ideologies, o per qualsevol altra circumstància personal o social. 

✓ Els esportistes tenen dret a ser escoltats, a través de la manifestació de la 
seva opinió, respecte a la designació de capitans/es de cada un dels 
diferents equips. 

✓ Tots els jugadors/es majors de 18 anys, amb la llicència en actiu, tenen dret 
a ser socis del Club, però no a formar part dels òrgans de govern del Club 
(Junta Directiva). 

Els jugadors exerciran els seus drets respectant els drets de tots els membres de 
el Club. 

Deures dels Jugadors/es: 

Els jugadors tenen els següents deures: 



Reglament de Règim Intern del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau de Tarragona 

 
 

✓ Arribar puntualment, a l'hora indicada, tant als entrenaments com als partits 
i als actes als quals siguin convocats. 

✓ Assistir als entrenaments prèviament establerts degudament equipats per a 
la pràctica esportiva de què es tracti, esforçant-se i obligant-se a aprendre i 
millorar en tots els aspectes en cada un d'ells. 

✓ Assistir a tots els partits als que siguin convocats amb l'equipament esportiu 
del Club. Sent l'equipament esportiu el principal element identificador, els 
esportistes estan obligats a portar-lo, complint les especificacions que per 
al mateix es detallin. 

✓ Han d'obtenir l'equipament oficial al principi de temporada (al local, els dies 
que s'assignin). 

✓ A més de portar l'equipament esportiu correctament, els esportistes han de 
procurar sempre que el seu aspecte sigui net i higiènic. 

✓ Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en què no 
pugui acudir, comunicant-ho al seu entrenador/a amb la deguda antelació 
-un mínim de dos dies a la celebració de l'entrenament o partit, excepte 
causes de força major (per permetre la convocatòria d'un altre jugador). 

✓ Es consideren motius justificats: malaltia, motius familiars, motius docents o 
aquells altres que s'estableixin com a justificables. 

✓ No són motius justificats: Els no inclosos en els anteriors. 
✓ Han d'estar completament equipats i preparats per començar l'entrenament 

o partit amb puntualitat. 
✓ Si el jugador o la jugadora vol anar-se'n a un altre club, haurà d'acceptar els 

termes que imposa la Federació Catalana de VOLEIBOL, respectant els drets 
de formació del club d'origen (en aquest cas, Club Voleibol Sant Pere i Sant 
Pau). 

✓ Ningú pot començar o marxar d'un entrenament sense el consentiment de 
l'entrenador. 

✓ Tenir cura del material esportiu de el Club i les seves instal·lacions fent un 
ús adequat i correcte dels mateixos. Amb aquesta finalitat, ha de comunicar 
al seu entrenador qualsevol anomalia sobre els mateixos. 

✓ Ajudar amb el material a l'inici i al final de l'entrenament i partits. 
✓ Comportar-se amb correcció i respecte en entrenaments, partits i 

desplaçaments amb altres esportistes, companys, àrbitres, entrenadors i 
qualsevol altra persona ... 

✓ S'evitaran insults i bromes pesades o de mal gust, si no es rectifica, serà 
motiu de sanció. 

✓ Comprometre el desenvolupament de l’activitat esportiva durant tota la 
temporada sense perjudicar els interessos esportius i formatius del seu 
equip, atenent les orientacions dels tècnics respecte del seu aprenentatge. 

✓ Durant la sessió d'entrenament i partits, no es poden portar rellotge, anells, 
polseres, arracades, pírcings o altres elements que puguin ocasionar mal a 
un mateix o a un company/a. 

✓ Abonar les quotes d'inscripció i pagaments corresponents a cadascuna de 
les categories en les dates previstes. 
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✓ Assumirà respectuosament les consignes i indicacions dels entrenadors, 
acudint ràpid a la crida de l'entrenador deixant immediatament qualsevol 
activitat que s'estigui desenvolupant. 

✓ No s'interromprà per cap motiu cap fase de l'entrenament o les 
competicions per atendre requeriments de públic, amics, mòbils, 
periodistes, etc. 

✓ El jugador estarà disposat en tot moment, a formar part d'un altre equip de 
l'entitat, transitòria o definitivament, si així ho decideixen entrenadors i Junta. 

✓ Si vol donar-se de baixa al Club, ha d'avisar amb 10 dies d'antelació. 
✓ En l'àmbit d'actuació del Club, al camp, o mentre s'estigui sota la 

responsabilitat del Club, no es permet fumar, ni beure begudes alcohòliques. 
Tampoc es permet begudes excitants a menors d'edat (amb taurina, etc.). 

✓ L'entrenador estarà al corrent de les lesions, malalties i les condicions 
físiques i anímiques que impedeixin al jugador/a rendir en els entrenaments 
i partits. 

✓ Assistirà a tots els partits als que siguin convocats per l'entrenador/a amb la 
suficient antelació. Hauran d'anar amb l'equipament esportiu del club. 

✓ Assistirà en condicions ideals per jugar a Vòlei/Vòlei Platja. El jugador ha 
d'evitar aquelles activitats i conductes que posin en perill o condicionin el 
seu rendiment esportiu. 

✓ En el cas de partits fora de casa, no se li permetrà marxar directament del 
camp sense avisar prèviament a l'entrenador/a. 

✓ El comportament serà sempre el correcte, evitant en tot moment accions 
que perjudiquin la imatge del Club i la del mateix jugador/a. 

✓ Totes les decisions i ordres que donen els entrenadors durant el transcurs 
d'un entrenament o partit han de ser respectades, si això no passa i es fa cas 
d'orientacions, comentaris o suggeriments que des de fora de camp ens fan 
arribar persones que no són ( cos tècnic), el/la jugador/a serà substituït/a 
immediatament o l'entrenador podrà establir amb el jugador/a la mesura 
disciplinària que estimi oportuna. 

✓ El protocol previst per al partit ha de respectar-se, sense importar el resultat, 
o les circumstàncies del partit. 

✓ Si el partit és dirigit en determinades circumstàncies, per un entrenador/a 
que no és el "titular" d'aquest equip, aquest tindrà la mateixa potestat que 
l'entrenador principal i les seves ordres i decisions hauran de ser 
respectades de la mateixa manera. 

✓ El jugador/a donarà suport i donarà ànims als seus companys, mai realitzarà 
crítiques negatives de l'equip, del Club o dels seus companys/es. El Club 
estima que la humilitat és una de les millors virtuts d'un esportista, així, mai 
s'ha de menysprear a un company ni a un rival. 

✓ Haurà de vetllar per la seva seguretat en els desplaçaments, complint la 
normativa de trànsit (cinturó de seguretat, etc.). 

✓ Està totalment prohibit fer ús de les xarxes socials del club per fer qualsevol 
tipus de comentaris fora de lloc sobre el Club o els seus membres. En cas 
de detectar algun per part d'una altra persona, han de comunicar-ho al 
gerent per poder prendre les mesures oportunes. 
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ALTRES COMPETICIONS  AMB SELECCIONS O D’ALTRE TIPUS 

- La participació en Seleccions Autonòmiques, Nacionals o d'una altra 
tipologia, ha de ser autoritzada per l'entrenador o gerent, havent aquests 
informat, abans de l'autorització, a la Junta la qual haurà de ratificar o 
denegar aquesta autorització. En cap cas ha d'afectar a les competicions en 
què estigui inscrit com a jugador/a del Club en aquesta temporada. 

- La participació de qualsevol jugador/a en entrenaments, competicions o 
un altre tipus d'esdeveniments, com a membre d'un altre club esportiu, 
haurà de ser sol·licitada pel jugador al seu entrenador/a, sent necessària 
l'autorització de l’activitat per part de la Junta Directiva. 

- En qualsevol cas, la participació en qualsevol dels esdeveniments indicats 
en els punts anteriors sense la corresponent autorització serà considerada 
falta molt greu i pot arribar a l'expulsió com a jugador/a del Club si fos 
considerat oportú per la Junta Directiva. 

Davant de qualsevol altra situació que no estigui contemplada de manera literal en 
el present Reglament, però que puguin perjudicar de qualsevol manera tant a 
l'equip a què pertany, com al Club, serà la Junta Directiva la que prengui les 
mesures que consideri oportunes per a resoldre aquestes situacions. 

  

Reglament Règim Intern. Jugadors/es. 

Sr./Sra.________________________________amb DNI_______________, jugador/a de 
l’equip_____________________________ he rebut una còpia del Reglament de Règim 
Intern de Jugadors/es del “Club Voleibol St. Pere i St. Pau”. 

 

 

Tarragona, ______de _____________20____ 

 

Jugador/a:                                        Junta Directiva o Gerent del Club: 

Signatura:                                         Signatura: 

Segell: 
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Reglament Règim Intern. Jugadors/es (menors d’edat) 

Sr./Sra.________________________________amb DNI________________________pare 
/mare/tutor/a del jugador/a_____________________________________________de 
l’equip__________________________________________he rebut una còpia del 
Reglament de Règim Intern de Jugadors/es del “Club Voleibol St. Pere i St. Pau”. 

 

 

Tarragona, ______de _____________20____ 

 

Pare/Mare/Tutor/a:              Junta Directiva o Gerent del Club: 

Signatura:                                        Signatura: 

Segell: 

 

 

 

REGLAMENT RÈGIM INTERN. PARES /MARES /TUTORS/ES: 

Els pares, mares, tutors/es i familiars són una part molt important per al bon 
funcionament del Club, per aquest motiu la seva ajuda i col·laboració en tot el 
possible facilitarà la bona marxa dels diferents equips. 

✓ La inscripció d'un jugador al Club suposa el coneixement i l'acceptació per 
part dels pares, mares i tutors/es de l'ideari i la resta de normativa, així com 
de procurar que els seus fills les respectin. 

✓ A l'inici de cada temporada es facilitaran les dades corresponents, 
administratives i autoritzacions pertinents que el Club els sol·liciti. 

✓ Es comprometran a efectuar els pagaments acordats i requerits pel Club, en 
la forma i terminis establerts. El no compliment de qualsevol d'aquests 
pagaments sense l'autorització de la Junta Directiva, suposarà la retirada de 
la fitxa i la pèrdua de la condició de jugador/a, fins a l'esmena d'aquesta 
circumstància, i la corresponent autorització de el Club. 

✓ Els pares / mares i tutors/es, tindran dret a ser informats de la marxa 
esportiva i del comportament dels seus fills. 

✓ Es poden fer suggeriments i aportacions positives, orientades a la millora del 
funcionament del Club, dirigides a l'entrenador. 

✓ Tenen prohibit l’accés a vestidors. 
✓ Acceptaran les decisions preses pels entrenadors que afectin l'àmbit 

esportiu. 
✓ Evitaran comentaris tècnic-tàctics als entrenadors i jugadors tant en els 

partits com en els entrenaments, cal donar suport i facilitar la tasca dels 
entrenadors en les seves tasques. 
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✓ Procuraran en la mesura de les seves possibilitats, acompanyar l'equip i 
col·laborar en el desplaçament dels jugadors als camps aliens. 

✓ Hauran de facilitar l'equipament oficial del club als jugadors/es a principi de 
temporada. 

✓ Han de facilitar l'assistència dels jugadors a convocatòries del Club en 
diferents activitats. 

✓ El comportament ha de ser exemplar, s'evitarà utilitzar vocabulari groller o 
tenir actituds poc correctes amb àrbitres, altres pares, mares, tutors, 
contraris, entrenadors, jugadors/es ... tant en partits com en els 
entrenaments. 

✓ Està totalment prohibit fer ús de les xarxes socials del club per fer qualsevol 
tipus de comentaris fora de lloc que afectin al Club o als seus membres. En 
cas de produir-se, es prendran les mesures que es creguin convenients.  

 

Reglament Règim Intern. Pares, Mares i/o Tutors/es: 

Sr./Sra.________________________________amb DNI________________________pare 
/mare/tutor/a del jugador/a_____________________________________________de 
l’equip__________________________________________he rebut una còpia del 
Reglament de Règim Intern de Pares, Mares i/o Tutors/es del “Club Voleibol St. 
Pere i St. Pau”. 

(Apartat destinat a pares/mares/tutors legals dels jugadors) 

 

 

Tarragona, ______de _____________20____ 

 

Pare/Mare/Tutor/a:              Junta Directiva o Gerent del Club: 

Signatura:                                        Signatura: 

Segell: 
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REGLAMENT RÈGIM INTERN. DELEGATS/ES: 

A l'inici de cada temporada esportiva, es podrà triar un delegat/a per equip, que 
podrà constar amb fitxa federativa. Dit delegat/a podrà ser un Pare/Mare/Tutor o 
un membre de la Junta Directiva. Podrà presentar-se de forma voluntària o bé ser 
designat per la Junta Directiva. En ambdós casos haurà de comptar amb l'aprovació 
de la Junta Directiva. 

• El comportament ha de ser exemplar, s'evitarà utilitzar vocabulari groller 
o tenir actituds poc correctes amb àrbitres, altres pares, contraris, 
entrenadors, jugadors ... tant en partits com en entrenaments. 

• Ha d'estar en el camp on es jugarà abans de l'inici del partit, amb el temps 
suficient. 

FUNCIONS: 

✓ Serà l'encarregat/a de tenir la informació precisa per al bon funcionament 
de l'activitat (telèfons, jugadors, adreces, persones de contacte). 

✓ Serà l'interlocutor amb el col·lectiu arbitral, farà que es respecti als àrbitres, 
tant per part del cos tècnic com dels jugadors/es. Atendrà en tot el que 
calgui en els partits de casa a l'àrbitre. 

✓ En cas necessari, actuarà com a portaveu entre els pares i la Junta Directiva, 
aconseguint l'adequat clima de col·laboració. 

✓ Col·laborarà amb l'entrenador en la bona marxa de l'equip. Transmetrà al 
gerent i sempre mitjançant correu electrònic, els suggeriments, queixes i 
observacions de tota mena que els pares vulguin fer arribar perquè s'adoptin 
les mesures oportunes. 

✓ ¿anar uniformat? 

 

 

Reglament Règim Intern. Delegats/des. 

Sr./Sra.____________________________________amb DNI_______________________he 
rebut una còpia del Reglament de Règim Intern per a delegats del “Club Voleibol 
St. Pere i St. Pau” i accepto les condicions como a Delegat/da de l’equip. . 

 

 

Delegat/a:                                        Junta Directiva o Gerent del Club: 

Signatura:                                        Signatura: 

Segell: 
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REGLAMENT RÈGIM INTERN. SOCIS I SÒCIES: 

Els socis amb la seva ajuda i col·laboració, són molt importants per al Club i faciliten 
la bona marxa dels diferents equips. 

Per això, al modificar l'antic reglament de règim intern hem cregut convenient 
afegir un apartat per als socis i sòcies. 

Drets de socis i sòcies 

✓ Al carnet de soci (amb informació dels partits del primer equip). 
✓ Assemblea de socis/es. 
✓ Fer suggeriments i aportacions positives, orientades a la millora del 

funcionament del Club. Aquests suggeriments, s'han de fer arribar el gerent. 
✓ Podran formar part de la Junta Directiva, mitjançant el procés d'elecció 

oportú, sempre que siguin socis/es amb abonament actiu en les últimes cinc 
temporades consecutives. 

Sol·licitem: 

✓ Assistència al pavelló, per veure els partits i donar suport als nostres equips... 
✓ Comportament exemplar, s'evitarà utilitzar vocabulari groller o tenir actituds 

poc correctes amb àrbitres, pares, mares, tutors, contraris, entrenadors, 
jugadors/es ... 

✓ Comunicar al Gerent qualsevol canvi de número de compte on es passa el 
rebut. 

✓ Fer ús correcte de les instal·lacions (grades, entrada, banys). 
✓ Assistència a assemblees de socis/es. 
✓ No fer ús de les xarxes socials del club per fer qualsevol tipus de comentaris 

fora de lloc que afectin al Club o als seus membres. En cas de detectar algun 
per part d'una altra persona, agrairíem ho comuniquessin al gerent per poder 
prendre les mesures oportunes. 

 

RÈGIM DISCIPLINARI 

La present normativa s'aplica a tots els membres del Club. 

La Junta Directiva, el Gerent i els entrenadors, posaran especial atenció en la 
prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta normativa, 
mitjançant contacte i col·laboració constant. 

Sense perjudici d'accions posteriors, els entrenadors podran adoptar les mesures 
que considerin oportunes per mantenir l'ordre dins de l'equip, comunicant-la amb 
posterioritat al gerent. 
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INFRACCIONS LLEUS: 

✓ Faltes de puntualitat. 
✓ Faltes injustificades, no reiterades d'assistència a entrenaments i partits. 
✓ Falta de respecte o consideració cap algun dels seus companys, entrenador, 

àrbitre, contraris, públic o qualsevol persona relacionada amb l'activitat. 
✓ No portar equipament oficial del Club a les competicions ni als 

entrenaments. 
✓ Petits actes injustificats que pertorbin el normal desenvolupament dels 

entrenaments. 
✓ Altres que el Club, en reunió de la seva Junta Directiva, pugui considerar com 

a lleus. 

Les faltes anteriorment detallades seran acumulatives i podran ser sancionades: 

✓ Amonestació privada. 
✓ Amonestació per escrit que es comunicarà als pares, mares, tutors. 
✓ Realització de tasques de col·laboració amb el Club en entrenaments o 

altres activitats, 1 a 2 setmanes. 
✓ Suspensió de la pràctica esportiva (entrenaments i partits), d'1 a 2 setmanes. 

 

INFRACCIONS GREUS: 

✓ L'acumulació de tres faltes lleus durant un trimestre de la temporada, 
informant l'entrenador de les mateixes a la Junta Directiva. 

✓ El no comunicar a l'entrenador la impossibilitat d'assistir a una competició 
amb anterioritat a què es vaig efectuar la convocatòria a la mateixa. 

✓ La no assistència a qualsevol tipus de competició sense causa justificada a 
la qual hagi estat convocat/a per l'entrenador (qualsevol categoria 
fonamentalment, quan per causes especials i justificades, sigui necessària la 
seva presència). 

✓ No respectar el material i instal·lacions esportives, així com la utilització 
inadequada dels serveis i vestidors, tant del nostre Club com les d'altres 
recintes als que anem a competir. 

✓ Els actes d'indisciplina. 
✓ Ofenses a qualsevol membre del Club. 
✓ L'agressió física o moral contra els altres membres del Club. 
✓ Actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les 

activitats del Club. 
✓ El no avisar el Club amb 10 dies d'antelació de la seva baixa en el mateix. 
✓ Altres que el Club en reunió de la seva Junta Directiva pugui considerar com 

a greus. 

 

Les faltes anteriorment detallades seran acumulatives i podran ser sancionades: 
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✓ Amonestació per escrit amb un informe detallat que es comunica als pares, 
mares, tutors. 

✓ Realització de tasques de col·laboració amb el Club en entrenaments o 
altres activitats, 3 a 6 setmanes. 

✓ Suspensió de la pràctica esportiva (entrenament i partits), de 3 a 6 setmanes.  
 

INFRACCIONS MOLT GREUS: 

✓ Acumulació de tres faltes greus al llarg de la temporada. 
✓ Els actes d'indisciplina, injúria o ofensiva molt greus contra membres del 

Club o altres en deteriorament de la imatge de el Club. 
✓ Qualsevol agressió física contra membres del Club o altres persones ja sigui 

en les pròpies instal·lacions de Club o fora d'elles. 
✓ Danys causats intencionadament al material o instal·lacions esportives. 
✓ Altres que el Club en reunió de la seva Junta Directiva pugui considerar com 

molt greus. 

Les faltes anteriorment detallades podran ser sancionades: 

✓ Amonestació per escrit amb un informe detallat que es comuniqués als 
pares / mares / tutor. 

✓ Suspensió de la pràctica esportiva (entrenament i partits), de 2 mesos a 1 
temporada o EXPULSIÓ DEFINITIVA. 

La Junta Directiva podrà acordar la readmissió del jugador/a prèvia petició i 
comprovació d'un canvi positiu d'actitud. 

El Comitè Sancionador estarà integrat pels següents membres: 

o Junta Directiva. 
o Gerent. 
o En cas necessari l'entrenador corresponent de l'equip afectat. 

 

El present reglament ha estat aprovat en Junta Directiva. 

De la mateixa manera qualsevol modificació a el mateix serà a proposta de la pròpia 
Junta Directiva. 

 

 

 

 

Junta Directiva & Gerent del Club 

 

 


