REGLAMENT DE RÈGIM INTERN FUTBOL CLUB CARDEDEU
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. OBJECTE
El present reglament de Règim Intern té per objectiu regular l’organització i el
funcionament de la FC CARDEDEU, dins del marc construït per la legislació
esportiva vigent i amb dependència plena amb allò establert en la seva filosofia i
estatuts.
Per aquest motiu, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació emanada de la
FC CARDEDEU, té com a finalitat contribuir a l’adequada formació esportiva
i en especial del futbol, sense oblidar la formació de la personalitat dels valors
humans de tots i cada un dels integrants de la mateixa, sent un complement de la
formació obtinguda en altres llocs com el centre docent o la unitat familiar.
Per dur a terme aquest pla, EL FC CARDEDEU ha creat una estructura
organitzativa composta per la Junta Directiva, coordinadors, entrenadors i delegats
que, basant-se en l’objecte fonamental d’actuació anteriorment exposat i recolzant-se
en una sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents
responsabilitats bàsiques:
a) La formació tant tècnica i tàctica, com del caràcter esportiu, de tots els
components dels equips al seu càrrec.
b) La gestió, seguiment i control d’equips i jugadors, a totes les categories i
edats.
c) La representació del FC CARDEDEU davant la Federació Catalana
de Futbol, Consells esportius i altres events esportius que s´orgenicen
d) Mantenir el prestigi esportiu del FC CARDEDEU, a cada categoria i
competició a les quals participi qualsevol equip al seu càrrec.

Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
El present Reglament serà aplicat en els següents àmbits.
a) Personal:
2.1. Els esportistes inscrits al FC CARDEDEU des de la formalització de
la seva inscripció fins la seva baixa.
2.2. A tot el personal tècnic del FC CARDEDEU.
2.3. A tots els pares/mares dels jugadors des del moment de la inscripció del
fill/a fins la seva baixa al FC CARDEDEU, en aquells aspectes que
els siguin aplicables.
2.4. Al personal auxiliar del FC CARDEDEU.
2.5. A totes aquelles persones o entitats que per qualsevol motiu temporalment
formen part del FC CARDEDEU.
b) Espai:
2.6. Les instal·lacions esportives pròpies ó municipals on exerciten qualsevol activitat i
temporalment formen part del FC CARDEDEU.
2.7. En qualsevol instal·lació esportiva pròpia on exercitin l’activitat de la FC
CARDEDEU.
Norma general aplicable
2.8. A tots els efectes, el coordinador-tècnic, els delegats, entrenadors, jugadors
i pares o tutors seran responsables directes de les accions possibles
realitzades. L’incompliment per part de les persones anomenades
anteriorment de qualsevol de les obligacions recollides en el present
reglament i especialment les relatives a:
a) El respecte i compliment de les normes i reglaments de la competició.
b) La falta de dedicació i esforç necessari pel desenvolupament de
l’activitat esportiva.
c) El respecte de la imatge personal i del FC CARDEDEU.

Habilitarà al FC CARDEDEU per imposar a les persones directament
responsables, les pertinents sancions, i amb casos d’extrema gravetat,
expulsar-los del FC CARDEDEU.
TÍTOL II. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA
CAPÍTOL I . ÒRGANS DE GOVERN
Article 3. ESTRUCTURA
3.1. El FC CARDEDEU, de conformitat a l’establert, comptarà amb els
Següents òrgans de govern:
a) Col·legiats: Assemblea General i la Junta Directiva.
b) Unipersonals: President, Vicepresident, Secretari, tresorer i Directius
(Vocals).
3.2. El que disposa l’apartat anterior s’entendrà sense perjudici de l’existència i
funcions d’altres òrgans de la FC CARDEDEU. com el coordinador tècnic,
en l’àmbit de les seves competències.
Article 4. PRINCIPIS D’ACTUACIÓ
4.1. Els òrgans de govern vetllaran per a que les activitats del FC CARDEDEU
es desenvolupin d’acord amb el seu ideari, amb la finalitat de fer possible
l’efectiva realització dels objectius plantejats.
4.2. Els òrgans de govern del FC CARDEDEU garantiran, en l’àmbit de la
seva competència, l’exercici dels drets reconeguts als jugadors/jugadores,
entrenadors/es, delegats/es així com els pares i mares i vetllaran pel
compliment dels drets corresponents. Així mateix, afavoriran la participació
efectiva de tots els membres del FC CARDEDEU en el dia a dia, en
la seva gestió i en la seva avaluació.
CAPÍTOL II. ALTRES ÒRGANS UNIPERSONALS
Article 5. COORDINADOR-TÈCNIC.
Són funcions pròpies dels Coordinadors:

1) És elegit, o destituït per acord de la Junta Directiva del FC CARDEDEU.
2) Dirigeix, coordina i controla totes les activitats de caràcter disciplinari
d’acord amb les disposicions vigents, sense perjudici de les competències de
la Junta Directiva.
3) Té com objectiu fonamental la gestió, seguiment i el control d’equips i
jugadors, en totes les categories i edats, vigilant el compliment adequat de
la formació integral de tots i cada un dels jugadors i jugadores del FC CARDEDEU.
4) Podrà exercir, simultàniament qualsevol altra activitat encara que no
col·laborar en una altra entitat que tingui una
dedicació significativa de temps en horaris similars als d’entrenament o
partits del FC CARDEDEU.
5) Al principi de cada temporada ha de treballar conjuntament amb els seus
col·laboradors, els objectius esportius i comunicar-ho a la resta de
components, així com la comunicació de les normes, reglaments i
funcionament del FC CARDEDEU.
6) Executarà els acords de la Junta Directiva en l’àmbit de les seves
competències.
7) Estarà sempre en disposició de clarificar qualsevol dubte, comentari, petició
o reclamació dels entrenadors, pares/mares o jugadors/es del FC CARDEDEU.
8) Té la facultat de proposar a la Junta el nomenament dels entrenadors per a
cada temporada, així com la destitució en els seu càrrec de qualsevol
entrenador que no compleixi amb les seves responsabilitats, segons el
redactat en el present Reglament, tenint de prendre la decisió final la Junta
Directiva.
9) Té l’obligació de mantenir les mateixes formes, respecte i actituds exigides a
qualsevol altre component del FC CARDEDEU. en qualsevol situació.
10) Està obligat a complir les recomanacions i obligacions que li són assignades

al present Reglament, així com les que li siguin encomanades per la Junta
Directiva de la UE VILASSAR DE MAR. També és el responsable de que es
portin a terme les següents feines amb la col·laboració del personal del Club:
1. Confecció dels horaris dels entrenaments i partits dels diferents equips.
2. Calendari dels diferents equips
3. Identificació dels Delegats/des dels equips.
4. D’acord amb la Junta, han d’acordar la categoria que s’inscriuran cada un
dels equips. Igualment, ha de tramitar la inscripció dels diferents equips a la
Federació Catalana de Futbol.
5. Tramitació de la renovació, alta i la baixa de les fitxes federatives, així
com informació als jugadors/es i als pares i mares de l’estat/situació de les
revisions mèdiques.
6. Organització i coordinació de partits amistosos amb la col·laboració dels
entrenadors i delegats/es dels diferents equips.
7. Entrega d’equipatges i recollida al final de temporada amb la col·laboració
dels entrenadors, delegats/des i personal del Club.
8. Preparació dels horaris dels partits de cada setmana, i tramesa de la
informació als entrenadors i al responsable del Club respecte a la publicació
a les cartelleres i/o a la pàgina web, facebook, etc.
9. Trametre la informació als gestors i propietaris del camp sobre els horaris
d’entrenament, partits, vestidors.
10. Gestió i requeriment dels àrbitres dels partits.
11. Supervisió del material necessari per a les activitats del FC CARDEDEU
i informar a la Junta Directiva quan en falti.
12. Ha d’organitzar amb la Junta Directiva, les diferents activitats del FC CARDEDEU:
presentació, torneig, tancament de la temporada i altres propostes.
13.Preparar una reunió amb els pares de cada categoria per poder donar a

conèixer els objectius, reglaments i el funcionament del FC CARDEDEU.
CAPÍTOL III. ENTRENADORS
Article 6. CARÀCTER
6.1 Els entrenadors són aquells membres del FC CARDEDEU que tenen
assignada la funció docent en l’àmbit esportiu, i que la seva pràctica
s’orientarà a l’assoliment dels objectius educatius i esportius establerts a
l’ideari del FC CARDEDEU Per la seva proximitat al jugador,
constitueix el nucli principal de la seva formació i tenen l’absoluta confiança
tant del Coordinador-Tècnic com de la Junta Directiva.
6.2 La designació dels entrenadors es competència de la Junta Directiva, a
proposta del Coordinador-Tècnic.
Article 7. DRETS DELS ENTRENADORS
Els entrenadors tenen els següents drets:
a) Exercir les seves funcions, tot respectant l’ideari i reglament del FC CARDEDEU, en
els equips de treball que se’ls hi assigni.
b) Ser informants per qui correspongui dels assumptes que són del FC CARDEDEU
en general i d’ells en particular.
c) Ser tractats correctament i amb respecte per la resta d’estaments i
membres del FC CARDEDEU
d) Utilitzar els medis materials i instal·lacions del FC CARDEDEU per
assolir els objectius, tenint present les normes que en regulen el seu ús.
e) Presentar peticions, suggeriments i queixes d’ordre esportiu formulades per
escrit, davant dels Òrgans Unipersonals i col·legiats del FC CARDEDEU.
.
Article 8. DEURES DELS ENTRENADORS
Els entrenadors tenen els següents deures:
a) Elaborar la planificació de la temporada de les activitats al seu càrrec i una

vegada aprovades pel Coordinador-Tècnic, desenvolupar-les i complir amb la
programació establerta.
b) Participar, menys en el cas de falta justificada, en totes les activitats
programades(curs de formació,carlas,etc.) així com en aquelles que hi sigui convocat.
c) Mantenir en el aspecte personal i tècnic-esportiu una conducta digna i
respectuosa amb l’ideari del FC CARDEDEU en el desenvolupament de
la seves funcions, així com en la seva relació amb els diferents estaments i
membres del FC CARDEDEU, especialment amb els jugadors/es.
d) Desenvolupar amb competència i puntualitat les feines i activitats
corresponents.
e) Atendre les consultes dels jugadors/es, estimular el seu esforç i afavorir la
convivència i el desenvolupament de tots els valors redactats en l’ideari del FC
CARDEDEU.
f) Atendre les consultes dels pares i mares dels jugadors/es per tal de
compartir la tasca educadora en l’àmbit de la seva competència.
g) Aplicar les nomes de disciplina i convivència del FC CARDEDEU, en el
nivell de la seva competència.
h) Complimentar els registres de control que el FC CARDEDEU posa a la
seva disposició i que recolliran els aspectes tècnics, tàctics, l’assistència i el
comportament dels jugadors/es, entre altres.
i) Elaborar, al menys, un informe d’avaluació per cada jugador una vegada
per temporada.
j) Mantenir l’espai esportiu net i ordenat durant la seva presència en el mateix.
k) Estan obligats a col·locar i a guardar els estris necessaris pel desenvolupament dels
entrenaments i partits.
l) Respectar i complir els acords que pren la Junta Directiva.
m) Portar sempre l’equipament esportiu en l’activitat que es realitzi.

o) Avisar als jugadors/es del FC CARDEDEU en el cas que no s’hagi
pogut trobar un substitut, per absència als entrenaments o cancel.lació d’un
partit o el canvi de l’horari d’un partit.
p) Comunicar-se amb el Coordinador-Tècnic o entrenador de l’altre equip abans
del desplaçament en el cas de inclemències meteorològics o imprevistos, per
assegurar la cancel·lació o no del partit.
q) Haurà de coordinar l’assistència en el cas de lesió d’un jugador/a i
comunicar-ho d’immediat als pares i buscar un responsable entre el segon
entrenador, delegat/da, o algun altre pare/mare de l’equip, en el cas que el
jugador/a hagi d’abandonar el camp.
r) És el responsable dels jugadors/es del FC CARDEDEU fins que hagin
abandonat el vestidors.
s) Ha de prendre la decisió de realitzar o no l’entrenament per condicions
climatològiques. Els pares hauran de comunicar-se amb l’entrenador per
preguntar si es manté o no el entrenament.
e

t) Junt al Delegat,serà el responsable de portar tot el material necessari per als partits,
entre aquest:
- Comunicat d’accident o lesió
- Farmaciola
- Fitxes dels jugadors

CAPÍTOL IV. JUGADORS I EQUIPS
Article 9. DRETS
9.1 El/La jugador/a té dret a rebre una formació que li permeti el
desenvolupament de la seva personalitat.
9.2 Tots els jugadors/es tenen dret a les mateixes oportunitats. No hi haurà més
limitacions que les derivades del seu aprofitament o de les seves aptituds
per l’esport.

Per assegurar aquest dret, el FC CARDEDEU es compromet a facilitar:
a) Un entrenador per equip.
b) Instal·lacions esportives adequades.
c) Equipament esportiu.
d) Un horari d’entrenament.
e) La participació de tots els equips en competicions oficials excepte la
categoria que no ho permeti.
f) La correcta educació esportiva que contribueix a completar la formació
integral del jugador/a.
9.3 Tenen dret que es respecti la seva integritat física, moral i la seva dignitat
personal, no poden ser objecte de abusos físics o morals.
9.4 Tots els membres del FC CARDEDEU estan obligats a respectar els
drets dels jugadors/es que queden redactats en el present document de
Reglament de Regim Intern.
9.5 Els jugadors de la categoria prebenjamí a la d’aleví han
de jugar els minuts mínims que marca el reglament de la Federació Catalana de Futbol
de cada partit que vagin convocats.
9.6 No es podrà quedar exclòs de la convocatòria del partit en cas que no es
superi el límit de 18 jugadors per futbol 11 i de 12/13 per la categoria de F7.

Article 10. DEURES
10.1 Els jugadors/es tenen els següents deures:
a) Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligantse a aprendre i millorar en tots els aspectes.
b) Hauran d’estar completament equipats i preparats per donar inici a
l’entrenament amb puntualitat.

c) Assistir a tots els partits als quals estiguin convocats i amb l’antelació
determinada per l’entrenador, amb l’equipació esportiva oficial del FC CARDEDEU,
Sent l’equipament esportiu el principal element identificador, els jugadors estan
obligats a portar-lo.
d) Es considera molt important l’aspecte del jugador/a en els partits, (tant
abans com durant, com després), i en actes on vagi en representació del
FC CARDEDEU. Els uniformes i equipatges del FC CARDEDEU hauran d’estar sempre en
perfecte estat de conservació i color. Durant els partits s’ha de portar sempre la
samarreta per dins del pantaló, les mitges sempre pujades i amb espinilleres com
marquen les normes del joc.
e) Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en els
que no pugui acudir per causes de força major, havent-ho de comunicar al
seu entrenador amb la deguda antelació (un mínim d’un dia a la celebració
de l’entrenament o partit).
f) És condició indispensable que el jugador/a sigui puntual tant a la hora de
l’inici dels entrenaments com el dels partits, convocatòries, desplaçaments o
qualsevol acte al qual sigui convocat pel FC CARDEDEU.
g) Tenir cura del material esportiu del FC CARDEDEU i de les
seves instal·lacions fent un ús adequat i correcte dels mateixos.
h) Retornar en perfetes condicions l’equipament que li sigui facilitat pel
FC CARDEDEU a la finalització de cada temporada.
i) Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits amb
altres jugadors/es, companys/es, àrbitres, entrenadors i qualsevol persona
relacionada amb el FC CARDEDEU i amb el públic en general. Queda
totalment prohibit fumar mentre s’estigui sota la responsabilitat de
l’entrenador.
j) Comprometre’s en el desenvolupament de l’activitat esportiva durant la

temporada, sense perjudicar els interessos esportius del FC CARDEDEU.
k) La conducta dels jugadors/es del FC CARDEDEU ha de ser sempre
extremadament correcta tant en els partits, actes, entrenaments,
desplaçaments, concentracions, etc.
l) El jugador/a del FC CARDEDEU estarà sempre a disposició de la
mateixa sempre que sigui convocat per equips de categoria superior i es
compleixin les normes federatives.
m) És una norma obligatòria que tots els jugadors/es que surtin al camp per
a disputar un partit ho facin junts amb fila i saludin des del centre del camp
(amb independència de la quantitat de públic assistent). Una vegada acabi el
partit els jugadors saludaran als jugadors de l’altre equip, a l’àrbitre i també
als jugadors/es de la banqueta.
n) Una vegada equipats, abans de sortir a jugar o a entrenar no es podrà
entrar al terreny de joc fins rebre instruccions dels entrenadors.
o) És un deure obligatori de tots els jugadors/es la higiene personal. Estan
obligats a la dutxa desprès de tots els partits. La dutxa es podrà
suprimir a criteri del entrenador sempre que les instal·lacions no compleixi
les condicions higièniques sanitàries.
10.2 Constitueix un deure dels jugadors el respecte de les normes de convivència
dins i fora del FC CARDEDEU. Aquest deure es concreta en les
següents obligacions:
a) Respectar les normes i decisions de la junta del FC CARDEDEU.
b) Respectar i utilitzar correctament els bens materials i les instal·lacions del FC
CARDEDEU.
c) Respectar les decisions adoptades pels entrenadors pel que fa l’apartat
esportiu.

CAPÍTOL V. PARES/MARES i/o FAMILIARS.
Article 11. DELS PARES/MARES i/o FAMILIARS.
11.1. La inscripció d’un jugador/a al FC CARDEDEU suposa el coneixement i
L’acceptació per part dels pares/mares de l’ideari i la normativa interna, així
com procurar que els seus fills i filles les respectin.
11.2. Els pares tenen el dret a ser informats de la marxa esportiva i del
comportament del seu fill/a, a través dels informes anuals.
11.3. Els drets i les obligacions dels pares recollits en el present Reglament,
s’entendran referits, en el cas d’absència d’aquests, als tutors o representant
legal del jugador/a.
11.4. Al principi de cada temporada, facilitaran al FC CARDEDEU les dades
identificatives, administratives i autoritzacions que es sol·licitin.
11.5. Es responsabilitzaran que la documentació sol·licitada pel FC CARDEDEU
sigui vigent i lliurar-la dins dels terminis assenyalats.
11.6. Es comprometen a efectuar els pagaments acordats i demanats pel FC
CARDEDEU de la manera i pagaments establerts.
a) Quan sol·licitin la baixa del FC CARDEDEU , no es retornarà cap
quantitat superior a la que esdevingui pels mesos que ha estat en el club.
b) Quan sol·licitin donar-se d’alta al FC CARDEDEU iniciada la
temporada, s’abonarà la quantitat establerta pels mesos que restin per finalitzar la
temporada..
c) La devolució dels rebuts podrà suposar la suspensió dels drets del
jugador/a fins el seu complet pagament amb interessos i despeses de gestió
incloses.
d) Les despeses generades per les devolucions bancàries aniran a càrrec
dels pares dels jugadors/es.

11.7. Quan els pares del jugador/a sol·licitin donar-se de baixa del FC CARDEDEU
per anar a un altre Club, el jugador/a no serà readmès durant la
mateixa temporada. El fet que un/a jugador/a marxi del FC CARDEDEU,
es considera perjudicial pel bon funcionament en general i el que és
més important, afecta a la resta de companys i companyes.
11.8. No es donarà de baixa un jugador/a una vegada iniciada la temporada i
tramitada la fitxa del jugador/a a la Federació Catalana de Futbol. Qualsevol
excepcionalitat haurà de ser aprovada per la Junta Directiva.
11.9. Sempre que no s’utilitzi transport públic pels desplaçaments
, segons els calendaris establerts,els pares/mares haurà d’ajudar a
transportar als de jugadors/es i col·laborar en els desplaçaments dels
jugadors/es als camps de futbol dels equips contraris.
1. En el cas que els pares/mares dels jugadors/es que tinguin que ser
transportats no ofereixin els seients de seguretat o que el jugador/a no
segueixi les indicacions de seguretat dins del cotxe, aquest podrà ser
rebutjat pel conductor/a.
2. En el cas que el pare/mare del jugador/a no pugui col·laborar en el
transport dels jugadors/es per no disposar de temps o de carnet de cotxe
haurà de buscar un pare/mare alternatiu/va del seu equip.
3. Si un nombre de pares que superin la majoria decideixin el transport amb autobús
per un, varis o tots els desplaçaments, podran organitzar-ho sense
obligar a la resta, fent-se càrrec, entre ells, de l’import i sense
responsabilitatpel FC CARDEDEU.
11.10. Hauran de tenir en els entrenament i partits el mateix comportament exigit
als entrenadors i jugadors.
11.11. Tenen prohibit l’accés als vestidors, exceptuant que sigui amb el permís dels
entrenadors.

11.12. L’entrenador podrà demanar als pares/mares la correcció davant de
qualsevol comportament inadequat en l’entrenament o partits, iniciant en
cas greu l’obertura d’un expedient sancionador.
11.13. Els pares/mares dels jugadors del FC CARDEDEU reconeixen els drets
de formació del FC CARDEDEU durant el temps de permanència a la
mateixa i entenen que en el cas d’haver-hi compensació econòmica als pares
o a altres clubs posteriors al traspàs del nostre Club, s’indemnitzarà al FC CARDEDEU
amb una part de la mateixa. Per aquest motiu el FC CARDEDEU
podrà sol·licitar la firma d’un contracte als pares del jugador/a amb la finalitat de
preservar els drets de formació.
Article 12. PARES I MARES DELEGATS
12.1 Al començament de cada temporada esportiva es designarà un pare/mare
delegat per a cada partit entre tots els pares/mares de jugadors de l’equip,
podent escollir de comú acord entre els pares i mares un delegat per a tota
la temporada, sent comunicat a l’entrenador i al coordinador-tècnic.
12.2 Correspon als pares/mares delegats desenvolupar les següents funcions:
a) Aconseguir el millor clima de col·laboració entre els pares /mares i
l’entrenador de l’equip, vigilant que el comportament dels jugadors sigui lo
mes educatiu i esportiu.
b) Actuar com a delegat de camp quan l’equip jugui com a local i com a
delegat de l’equip quan jugui com a visitant.
c) Col·laborar amb l’entrenador per la bona marxa de l’equip, tenint cura del
bon estat del material del FC CARDEDEU i de les seves instal·lacions
quan actuï com a delegat de camp.
d) Actuar com a portaveu del conjunt de pares representants legals dels
jugadors/es davant de la Junta Directiva sobre qualsevol incidència sorgida
en el partit. Tindrà cura que aquests no interfereixin en les qüestions

tècniques de les alineacions i de l’organització del mateix.
e) Transmetre a la Junta Directiva els suggeriments, queixes i observacions
de tot tipus que els pares o representants legals desitgin fer arribar a la
Junta per tal que aquesta apliqui les mesures oportunes.
f) Realitzar les funcions que li dona el Reglament de la Federació Catalana de
Futbol.
TÍTOL III: NORMES GENERALS DE DISCIPLINA I CONVIVÈNCIA ESPORTIVA
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
El present Reglament serà d’aplicació a tots els jugadors del FC CARDEDEU.
Article 2
El règim disciplinari regulat en el present Reglament s’entén sense perjudici de la
responsabilitat civil o penal en què poguessin incórrer les persones físiques o
jurídiques compreses en l’àmbit de la seva aplicació.
Article 3
Sense perjudici d’accions posteriors, els entrenadors podran adoptar les mesures
necessàries redactades en aquest reglament per tal de mantenir l’ordre dins de
l’equip de manera immediata, comunicant-ho més endavant al coordinador.
Article 4
Els membres de la Junta Directiva, el coordinador i els entrenadors en particular,
tindran cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquest
Reglament a través del contacte i col·laboració constant.
Article 5. Les infraccions.
5.1 La seva classificació poden ser: lleus, greus i molt greus.
5.2 Són faltes lleus:
a. Les faltes injustificades de puntualitat.
b. Les faltes injustificades, no reiterades, d’assistència als entrenaments i/o

partits.
c. Actitud passiva en l’acompliment de les ordres i instruccions en els
entrenaments i/o partits.
d. El descuit en la conservació de les instal·lacions esportives de
l’Ajuntament de Cardedeu, del FC CARDEDEU i també dels
materials de la Entitat.
e. No portar la roba esportiva del FC CARDEDEU en les convocatòries
o altres activitats que ho requereixin.
5.3 Són faltes greus.
a. Les faltes injustificades reiterades de puntualitat.
b. Les faltes injustificades reiterades d’assistència als entrenaments (4) i/o
partits (2)
c. Sempre que hi hagi una necessitat del FC CARDEDEU, negar-se a
anar convocat en una categoria superior sense causa que ho justifiqui.
d. Falta de respecte, amenaces, insults i ofenses a àrbitres, entrenadors i
membres de la Junta directiva.
e. Actes d’indisciplina a qualsevol persona vinculada al FC CARDEDEU
o a altres que doni una imatge negativa per al Club.
f. Registrar vídeos i fotos en els espais de vestidors i fer-ne un ús
irresponsable.
g. Causar danys greus a les instal·lacions o en el material.
h. El no compliment o bé trencament d’una sanció lleu.
i. Cometre tres faltes lleus al llarg de la temporada.
j. Fumar en les concentracions prèvies als partits.
5.4 Són faltes molt greus
a. Les agressions als àrbitres, jugadors, públic, directius i la resta
d’autoritats esportives.

b. Els comportaments antiesportius que impedeixin la realització d’un partit,
una sessió d’entrenament o una competició o que obliguin a suspendre-la
temporalment o definitiva.
c. El consum de substàncies tòxiques durant les concentracions/
desplaçaments previs al partit.
d. El no compliment o bé trencament d’una sanció greu.
e. Cometre dues faltes greus al llarg de la temporada.
Article 6. Les mesures correctores
6.1 Corresponen a les infraccions lleus
a. L’avís
b. L’amonestació privada.
c. Amonestació privada i comunicada als pares.
d. Privació de l’activitat que s’està desenvolupant.
6.2 Corresponen a les infraccions greus
a. Reunió de la Comissió de Disciplina Esportiva amb els pares del jugador.
b. Privació d’anar convocat durant dos partits oficials, però sense deixar
d’assistir a les sessions d’entrenaments.
c. Privació de la pràctica esportiva del FC CARDEDEU per un període
de 14 dies.
6.3 Corresponen a les infraccions molt greus
a. Privació de la pràctica esportiva del FC CARDEDEU per un període
que va de 14 dies a 30 dies.
b. L’expulsió definitiva pel que resta de temporada esportiva.
c. Expulsió definitiva del FC CARDEDEU.
6.4 En l’aplicació de mesures correctores es tindran en compte els actes de
disculpa i d’assumpció de culpes per part del jugador/a.
6.5 Els jugadors que durant la temporada hagin comès faltes greus i/o molt

greus la junta directiva conjuntament amb la comissió de Disciplina Esportiva del FC
CARDEDEU analitzaran el cas i podran condicionar la seva matriculació per a la següent
temporada.
Article 7. Competència per l’aplicació de les mesures correctores
7.1 Es constituirà, dins de la Junta Directiva, una Comissió de Disciplina Esportiva que
estarà formada per:
- El president del FC CARDEDEU.
- Dos membres de la Junta Directiva
- El coordinador-Tècnic
- Entrenador del primer equip (com a representant dels tècnics).
7.2 El coordinador, per delegació de la Junta Directiva, serà l’encarregat
d’establir les sancions per les faltes classificades de lleus i greus i donarà
explicació als membres de la Comissió de Disciplina Esportiva.
7.3 La Comissió de Disciplina Esportiva serà l’encarregada d’establir les mesures
correctores de les infraccions molt greus que en donarà coneixement a la
Junta Directiva.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Vigència
El present Reglament de Règim Intern ha segut aprobat en ASSAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS EN DATA ..........

