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REGLAMENT DE REGIM INTERN

PROLEG

Formar per a la convivència no és renunciar a
l’existència de conflictes, sinó saber enfrontar-los i
superar-los positiva i efectivament.
Formar per a la convivència és la forma
essencial de l’educació en valors i suposa el
reconeixement d’uns principis bàsics que han de ser
assumits per totes les persones: el respecte, la
cooperació, la justícia, la solidaritat i el
desenvolupament de l’autonomia personal. Hem de ser
conscients que una cultura de convivència exigeix que
és qüestioni qualsevol tipus de discriminació,
intolerància, indiferència i conformisme. Però aquesta
formació per a la convivència requereix, més que
bones teories, bones pràctiques i pressuposa una
permanent invitació a l’acció, es començant pel
comportament i les actituds de totes les persones,
tant de les que formen, com de les que són formades.
Se sap que quant més curta és la distància entre el
que diem i el que fem, més eficaç es la feina que
desenvolupem.
Les relacions de convivència en les entitats
esportives interessen i son part de la societat, perquè
tracten processos que afecten als jugadors, monitors
i pares i/o tutors i per tant incideixen en l’àmbit
escolar, familiar i social. Per això, per a formar en la
solució pràctica dels conflictes i per a fomentar les
bones relacions hi fem falta tots.
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Per a millorar la convivència és important que
els que formen estiguin compromesos a impulsar la
seva activitat docent, la formació en valors i la
superació de conflictes; de les famílies, que sense la
seva col·laboració no es pot dur a terme una formació
coordinada en els seus principis i en les seves accions;
i per suposat que els jugadors col·laborin en la
conscienciació de tots els seus companys sobre la
necessitat d’actuar en la prevenció i la solució dels
conflictes.
Només quan ni ha un bon enteniment entre els valors
formatius que proposa l’entitat i els que desenvolupen
les famílies internament, els jugadors troben
coherents i assumibles les normes que els regulen.
Amb la publicació d’aquest Reglament de Regim
Intern, volem compartir la responsabilitat amb els
pares, mares i/o tutors de la formació a la convivència
i a la resolució de conflictes, esperant que la
informació i les orientacions que aquí s’esposen
ofereixin el camí adequat i l’ajuda suficient per
afavorir la convivència, solucionar conflictes i sobre
tot establir una bona relació coordinada entre tots.
Gabriel Pina i Rubio
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CAPITOL I. Disposicions Generals

Apartat I.

Objecte

Aquest Reglament de Règim Intern té per objecte regular
l’organització i funcionament de la Penya Barcelonista
Sant Feliu de Llobregat – PBSFLL – dins del marc constituït
per la legislació esportiva vigent i amb total
complementació amb allò establert als nostres Estatuts.
Per això, qualsevol recomanació, normativa, sanció o
actuació sorgida des de la PBSFLL, només te com a
finalitat, contribuir a l’adequada formació de la
personalitat i valors humans de tots i cadascun dels
integrants de la nostra entitat dins del marc esportiu que
lliurement han escollit.
Per poder desenvolupar aquest reglament, la PBSFLL ha
creat una estructura organitzativa que està composta per
un Coordinador i els Monitors i Auxiliars necessaris per
cadascun dels equips formalitzats cada temporada i que
dins de l’objecte fonamental anteriorment exposat i
recolzats per una sèrie de procediments d’actuació i per
la Junta directiva, te al seu càrrec les responsabilitats
següents:
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a/
La representació de l’Entitat davant la
Federació Catalana de Futbol, l’ Agrupació de Penyes
Barcelonistes i demes associacions esportives, així com
també la representació davant les administracions
públiques locals.
b/
La formació tècnica, tàctica esportiva i de
valors d’actuació socials on predominarà l’aprenentatge
abans que els resultats, dins d’un entorn afable i alegre.
c/
La gestió, seguiment i control dels monitors,
auxiliars, equips i dels jugadors, en totes les categories i
edats.
d/
El manteniment i/o l’augment del prestigi
esportiu de la
Penya Barcelonista Sant Feliu de
Llobregat, en cada categoria i competició on participi
qualsevol equip, no sols a nivell de resultats sinó com a
col·lectiu a nivell social.
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Apartat II.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Aquest Reglament de Règim Intern serà d’aplicació als
àmbits següents:
a/

Personals:
a.1.-

Els esportistes inscrits a la PBSLL des de la
formalització
de
la
seva
inscripció fins la consecució de la baixa
definitiva.

a.2.-

A tot el personal tècnic i auxiliar de la
PBSFLL.

a.3.-

A tots els Pares, Mares i/o Tutors dels
esportistes inscrits a la PBSFLL des de la
formalització de la seva inscripció com a soci
de l’entitat i fins la consecució de la baixa
definitiva.

a.4.-

A totes les persones i entitats que per algun
motiu formin part de la PBSFLL encara que
sigui
de
manera
provisional
i/o
temporalment.
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b/ Especials:
b.1.-

Les instal·lacions esportives Municipals on
portem a terme la pràctica del futbol a Sant
Feliu de Llobregat i/o les cedides pel FCB a
través de l’Agrupació de Penyes del FCB.

b.2.-

A qualsevol instal·lació esportiva, local,
edifici o espai on es desplacin els
components de la PBSFLL en la seva totalitat
o en part, be sigui de manera esporàdica o
habitual, per a realitzar qualsevol activitat
esportiva i/o social.

b.3.-
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A tots els efectes, el Coordinador, els
tècnics, monitors, auxiliars i jugadors, seran
els responsables directes de les possibles
accions comeses pels seus familiars, amics,
coneguts o qualsevol persona relacionada
amb ells.
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L’ incompliment per part de les esmentades persones
de qualsevol de les obligacions recollides en aquest
reglament de regim intern i en especial a les relatives a:
b.3.1.- El respecte i el compliment de les
normes i el reglament de competició
i arbitral.
b.3.2.- La falta de dedicació i l’esforç necessari
per realitzar l’activitat esportiva i
social necessària.
b.3.3.- El respecte de la imatge personal i la
de la PBSFLL.
Facultarà als òrgans disciplinaris de la PBSFLL per a
imposar les sancions pertinents, puguen inclòs i en casos
de reiteració o d’extrema gravetat, expulsar-lo de l’equip i
de la nostra entitat.
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CAPITOL II. Composició i Estructura

Apartat I.

Òrgans de Govern

a/Estructura:
a.1.- La PBSFLL de conformitat amb allò establert
comptarà amb els òrgans de govern
següents:
1.1.- Col·legiats: Assemblea General i Junta
Directiva.
1.2.-Unipersonals:

Director
Esportiu,
Coordinadors,
Tècnics
i/o Monitors, Auxiliars,
Delegats i jugadors.

a.2.- Allò disposat a l’apartat anterior s’entendrà
sense perjudici de l’existència i funcions
d’altres a l’àmbit de les seves competències.
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b/

Principis d’actuació:
b.1.- Els òrgans de govern velaran per a que les
activitats de la PBSFLL es desenvolupin
d’acord amb el projecte esportiu del mateix
i els seus estatuts, amb l’objecte de fer
possible la efectiva realització dels fins
previstos.
b.2.-Els òrgans de govern de la PBSFLL garantiran
a l’àmbit de la seva competència, l’exercici
dels drets reconeguts als jugadors i
entrenadors així com a pares, mares i/o
tutors i vetllaran pel compliment dels
deures
corresponents.
Així
mateix,
afavoriran la participació efectiva de tots els
membres de la PBSFLL en la vida del mateix,
en la seva gestió i en la seva avaluació
esportiva i social.
b.3.- Dins de la Junta Directiva de la PBSFLL es
constituirà un Comitè de Disciplina, al que
correspondrà, per delegació d’aquella, la
resolució dels expedients incoats per la
comissió de fets que puguin ser conceptuats
com a falta greu o molt greu. L’esmenta’t
Comitè estarà composat pel Director
Esportiu, el Coordinador i el Monitor de
l’equip afectat.
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Apartat II.
a/

Òrgans unipersonals

Director Esportiu:
a.1.- Es elegit i/o destituït, per acord de la Junta
Directiva de la PBSFLL.
a.2.- Dirigeix i supervisa totes les activitats de
caràcter esportiu d’acord amb les
disposicions vigents.
a.3.- A l’iniciï de cada temporada deurà treballar
junt amb el Coordinador, els objectius
esportius i comunicar-los a la Junta
Directiva. De tots aquest en serà el màxim
responsable.
a.4.- Supervisarà els acords de la Junta Directiva
en l’àmbit de la seva competència.
a.5.- Estarà sempre en disposició de resoldre
qualsevol dubte, comentari, petició o
reclamació dins del Comitè de Disciplina de
la PBSFLL.
a.6.- Esta facultat per cessar del seu càrrec al
Coordinador i a qualsevol entrenador,
monitor i auxiliar que no compleixi amb les
responsabilitats, d’acord amb allò establert
en el present Reglament de Regim Intern.
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b/

Coordinador:
b.1.-Es elegit i/o destituït, pel Director Esportiu
prèvia comunicació a la resta de càrrecs de
la Junta Directiva de la PBSFLL.
b.2.- Coordina i controla totes les activitats de
caràcter esportiu d’acord amb les
disposicions vigents.
b.3.- El seu objecte fonamental es la gestió,
seguiment i control dels Monitors, Auxiliars,
delegats, equips i jugadors, en totes les
categories i edats corresponents, vigilant
l’adequat compliment de la formació
integral de tots i cadascun dels integrants de
la PBSFLL.
b.4.- A l’iniciï de cada temporada deurà treballar
junt amb els Monitors i auxiliars, els
objectius esportius i comunicar-los al
Director Esportiu. De tots aquest en serà el
màxim responsable.
b.5.- Executarà els acords de la Junta Directiva en
l’àmbit de la seva competència.
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b.6.- Estarà sempre en disposició de resoldre
qualsevol dubte, comentari, petició o
reclamació dins de l’àmbit de la seva
competència i dins del Comitè de Disciplina
de la PBSFLL.
b.7.- Esta facultat per poder passar als jugadors
d’un equip a un l’altre, per motius tècnisesportius, inclòs d’una categoria inferior a
un altre de superior sense incomplir la
reglamentació de la Federació Catalana de
futbol. Prèviament s’haurà de posar en
coneixement del Director Esportiu i deurà
existir el consentiment del Pare, Mare i/o
Tutor.
b.8.- Esta facultat per cessar del seu càrrec a
qualsevol entrenador, monitor i auxiliar que
no compleixi amb les responsabilitats,
d’acord amb allò establert en el present
Reglament de Regim Intern. Sempre amb la
conformitat del Director Esportiu qui
recolzarà la decisió i serà el màxim
responsable de la decisió definitiva.
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b.9.- Coordina i controla totes les activitats de
caràcter disciplinaris d’acord amb les
disposicions vigents, sense perjudici de les
competències de la Junta Directiva.
b.10.- Te l’obligació de guardar les mateixes
formes, respecte i com postura exigides a
qualsevol altre component de la PBSFLL en
qualsevol situació.
b.11.- El Coordinador està obligat a complir les
recomanacions i obligacions que li siguin
assignades en el present Reglament, així
com les que li fossin encomanades per la
Junta Directiva i/o el Director Esportiu de la
PBSFLL.

RRIPBSFLL

14

c/

Entrenador Tècnic i/o Monitor:
Els Tècnics i/o Monitors per la seva proximitat als
jugadors, son els membres de la PBSFLL que
desenvolupen la funció docent a l’àmbit esportiu i
constitueixen el nucli principal de la seva formació
orientant la realització dels fins educatius i
esportius establerts per l’entitat i gaudint de la
mes absoluta confiança, tant del Coordinador,
com del Director Esportiu.
c.1.- Son elegits i/o destituïts, per acord entre el
Director Esportiu i el Coordinador de la
PBSFLL.
c.2.- Dirigeixen i controlen totes les activitats de
caràcter esportiu dins de l’equip de treball
al que se’ls destina.
c.3.-Tenen el dret d’exercir les seves funcions
dins del respecte al projecte esportiu i
formatiu de la PBSFLL.
c.4.- Tenen el dret a ser tractats amb correcció i
respecte i a ser informats pel resta de
components de l’entitat a qui correspongui,
dels assumptes que l’afectin.
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c.5.-Han d’utilitzar els mitjans materials i
instal·lacions de l’Entitat per a complir les
finalitats de la mateixa i d’acord amb les
normes que regulin el seu ús.
c.6.- Podran presentar peticions, suggeriments i
queixes d’ordre esportiu formulades per
escrit, davant dels Òrgans Unipersonals
superiors de la PBSFLL.
c.7.- Elaboraran la planificació anual de les
activitats al seu càrrec que un cop aprovada
pel Coordinador i Director Esportiu la
desenvoluparan i la compliran amb la
programació establerta.
c.8.-

Participaran en totes les activitats
programades per la PBSLL al llarg de la
temporada, així com en aquelles a les que
siguin degudament convocats, a excepció de
causa degudament justificada i acceptada
pel Coordinador i el Director Esportiu.

c.9.-Mantindran una conducta digna i
respectuosa amb el projecta esportiu i
formatiu
de
la
PBSFLL,
en
el
desenvolupament de la seva funció, així
com en la seva relació amb els diferents
estaments i membres de l’Entitat,
especialment amb els jugadors.
RRIPBSFLL
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c.10.- Desenvoluparan amb complerta exactitud i
puntualitat les tasques i activitats
corresponents. Establin les convocatòries
als partits i/o activitats, amb el temps
suficient per a cada ocasió, dins de la
normativa general marcada per l’entitat.
c.11.- Respectaran i compliran els acords presos
entre el Coordinador i el Director Esportiu.
c.12.- Atendran les consultes dels jugadors, dels
pares, mares i/o tutors i afavoriran la
convivència i el desenvolupament de tots
els valors assenyalats pel projecte formatiu
de l’entitat.
c.13.- Desenvoluparan el diari d’entrenaments en
els aspectes tècnics i tàctics i en els referits
a l’assistència i comportament dels
jugadors.
c.14.- Estan obligats a mantenir l’espai esportiu
net i ordenat i col·locar i guardar el material
necessari
pel
desenvolupament
d’entrenaments i partits. Son els màxims
responsables d’assegurar-ne la continuïtat
en numero i bon estat.
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c.15.- Han de dur sempre l’equipament esportiu
corporatiu adient a l’activitat de què es
tracte, complint en tot moment les
necessitats de l’entitat.
d/

Auxiliars:
Els Auxiliars son els membres de la PBSFLL que
desenvolupen una tasca totalment solidaria amb
els Tècnics i/o Monitors amb una funció docent i
d’aprenentatge a l’àmbit esportiu per nodrir la
seva formació, orientant la realització dels fins
educatius i esportius establerts per l’entitat.
d.1.- Son elegits i/o destituïts, per acord entre el
Director Esportiu i el Coordinador de la
PBSFLL.
d.2.- Col·laboren i controlen juntament amb el
Tècnic i/o Monitor, totes les activitats de
caràcter esportiu dins de l’equip de treball
al que se’ls destina.
d.3.- Tenen el dret d’exercir les seves funcions
dins del respecte al projecte esportiu i
formatiu de la PBSFLL.
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d.4.- Tenen el dret a ser tractats amb correcció i
respecte i a ser informats pel resta de
components de l’entitat a qui correspongui,
dels assumptes que l’afectin.
d.5.- Podran presentar peticions, suggeriments i
queixes d’ordre esportiu formulades per
escrit, davant dels Òrgans Unipersonals
superiors de la PBSFLL.
d.6.-

Participaran en totes les activitats
programades per la PBSFLL al llarg de la
temporada, així com en aquelles a les que
siguin degudament convocats, a excepció de
causa degudament justificada i acceptada
pel Coordinador i el Director Esportiu.

d.7.-

Mantindran una conducta digna i
respectuosa amb el projecta esportiu i
formatiu
de
la
PBSFLL,
en
el
desenvolupament de la seva funció, així
com en la seva relació amb els diferents
estaments i membres de l’Entitat,
especialment amb els jugadors.

d.8.- Desenvoluparan amb complerta exactitud i
puntualitat les tasques i activitats
corresponents.
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d.9.- Col·laboraran en el desenvolupament diari
d’entrenaments en els aspectes tècnics i
tàctics i en els referits a l’assistència i
comportament dels jugadors.
d.10.- Estan obligats a mantenir l’espai esportiu
net i ordenat i col·locar i guardar el material
necessari
pel
desenvolupament
d’entrenaments i partits. Compartiran
responsabilitat amb el Tècnic i/o monitor
d’assegurar-ne la continuïtat en numero i
bon estat.
d.11.- Han de dur sempre l’equipament esportiu
corporatiu adient a l’activitat de què es
tracte, complint en tot moment les
necessitats de l’entitat.
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Apartat III.
a/

Jugadors i Equips

DRETS dels JUGADORS:
Tots els jugadors de la PBSFLL tenen dret a rebre
una formació que procuri el ple desenvolupament
esportiu i a obtenir les mateixes oportunitats
d’accés a les diferents categories esportives,
sense limitacions derivades del seu aprofitament
o les seves aptituds pel futbol.

Per assegurar-ne aquest dret, la PBSFLL facilitarà:
1.2.3.4.5.6.-

Un Coordinador Esportiu.
Un Tècnic i/o Monitor per equip.
Un Auxiliar per equip.
Instal·lacions esportives adequades.
Un horari d’entrenament.
La participació dels equips en el campionat
oficial de lliga de la FCF de l’Agrupació de
Penyes del FCB i/o del CEBLLOB.
7.- Una formació tàctica i tècnica segons
reglamentació.
8.- Una deguda disciplina esportiva.
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Tots els jugadors de la PBSFLL tenen dret a que es
respecti la seva dignitat personal, moral i
integritat física, no poden ser objectes de
vexacions físiques i/o psíquiques.
Tots els jugadors de la PBSFLL tenen dret a
participar en el funcionament de l’entitat amb les
mateixes oportunitats.
Tots els jugadors de la PBSFLL participaran en els
partits de futbol, tal i com estableixi la normativa
vigent de la Federació Catalana de Futbol i/o del
Consell Esportiu del Baix Llobregat. Sempre que es
compleixi durant la setmana d’entrenament tot
ho disposat en el present Reglament de Regim
Intern.
Cada jugador adquirirà els PACS d’equipació
esportiva que la PBSFLL posa a disposició per
complir els següents punts:
1.-Per ENTRENAMENTS:
Samarreta, pantalons. Mitgetes. Xancletes.
Dessuadora i pantalons xandall d’hivern .
2.- Per PARTITS:
Samarreta, pantalons, mitgetes i xandall
corporatiu.
3.- Per ENTRENAMENTS i PARTITS:
Samarretes Oficials de l’entitat.
Bossa corporativa .
RRIPBSFLL
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b/

OBLIGACIONS dels JUGADORS:
b.1.- Assistir als entrenaments establerts per la
PBSFLL, amb l’obligació d’esforçar-se a
aprendre i/o millorar en tots els aspectes.
b.2.- Arribar als entrenaments com a mínim 10’
abans del seu inici i a estar 5’ abans a la
zona
d’entrenament
complertament
equipat i a disposició del Tècnic, monitor i/o
auxiliar.
b.3.- Es imperatiu dur l’equipació d’entrenament
de la PBSFLL, a mes de dur botes de futbol i
espini lleres.
b.4.- Assistir a tots els partits que siguin
convocats, amb l’equipació oficial i
complerta. Com l’equipament esportiu es el
principal element identificador de l’entitat,
tots els jugadors estan obligats a dur-lo,
complint les especificacions que aquí es
detallen:
- Bossa Corporativa PBSFLL
- Samarreta / Pantalons / Mitgetes Oficials
- Botes de futbol / espini lleres
- Xandall Oficial Partits
- Estris d’higiene personal
(tovallola – xancles – sabó -etc)

RRIPBSFLL

23

b.5.- Arribar a les convocatòries dels partits i/o
activitats dins dels temps i els llocs
establerts, segons la normativa general
marcada per l’entitat o la personal dictada
per el entrenador o monitor de cada equip.
No es permet desplaçar-se per lliure,
sempre ho em de fer amb el conjunt dels
companys i sols en casos d’extrema
necessitat s’incomplirà aquesta norma i
sempre amb el vist i blau puntual del
l’entrenador o monitor.
b.6.- Justificar totes les absències, tant als
entrenaments com als partits, comunicantles prèviament al seu entrenador o monitor
amb la deguda antelació, procurant que
aquesta sigui el mes aviat possible.
S’entendran justificats els casos següents:
- Malaltia - Motius familiars- Motius docents
Y NO s’entendran justificades:
- Practiques en altres activitats esportives
- La reiteració de faltes sense justificar
- Les que no estan incloses en les justificades
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L’entrenador o monitor, podrà determinar-ne la
convocatòria d’un jugador, amb la seva valoració de
l’actitud i l’assistència als entrenaments, sostenint-ne
que com a mínim haurà d’haver-ne realitzat un entre
convocatòries, tot i encara que la no presencia a la
resta d’entrenaments hagin estat justificades.
b.7.- Cuidar el material esportiu de la PBSFLL i les
instal·lacions municipals i/o del FCB, fen un
us adequat i adient de les mateixes.
b.8.- Retornar, tota i en perfectes condicions o en
deteriorament per us, l’equipació que li
sigui facilitada, sense cost, per la PBSFLL, si
així ho estima l’entitat, al finalitzar cada
temporada.
b.9.- Comprometre’s a desenvolupar l’activitat
esportiva durant tota la temporada fins el
30 de juny, sense perjudici dels interessos
dels seus companys d’equip ni els de
l’entitat.
Explícitament no es podrà participar en
entrenaments, ni partits, ni en cap altre
activitat, d’altres entitats i/o no establerts
o sense l’aprovació prèvia i per escrit, del
Director Esportiu de la PBSFLL.

RRIPBSFLL

25

b.10.- Comportar-se i desenvolupar l’activitat
esportiva durant tota la temporada amb
tota correcció i respecte durant els
entrenaments, partits i/o activitats de la
PBSFLL, amb altres companys, tècnics,
monitors, auxiliars, àrbitres i/o qualsevol
altre persona relacionada amb la nostra
entitat.
b.11.- Respectar les normes de convivència, dins i
fora de la PBSFLL, respectant el projecte
esportiu i formatiu així com respectar les
decisions adoptades per tots els òrgans
col·legiats de l’entitat.
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c/

ELS EQUIPS:
c.1.- Es disposarà de tants equips com el nombre
de jugadors doni lloc per la seva composició
i formació.
c.2.- Els equips estaran formats per:
1.- Un Entrenador, Tècnic i/o Monitor.
2.- Un Auxiliar
3.- FUTBOL 7 : Màxim 12 jugadors (mínim 9).
FUTBOL 11: Màxim 18 jugadors (mínim 13).
c.3.- La capitania dels equips:
1.- FUTBOL 7 : la durà el PORTER.
Ho fem com estímul per aquesta posició i
entenem que la formació de capitans ha de
desenvolupar-se des de el futbol 11.

FUTBOL 11:
la duran simultàniament 3 jugadors escollits
a l’iniciï de cada Temporada per votació
entre els propis companys d’un mateix
equip.
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2.- El Coordinador i/o el tècnic i/o monitor, en
situacions necessàries podran treure la
capitania als jugadors que l’exerceixi, si no
compleix les seves funcions adequadament i
que son:
2.1.- Ser el portaveu entre els seus
companys i el tècnic i/o monitor.
2.2.- Mantenir informats als seus
companys dels horaris dels partits,
convocatòries, desplaçaments,
activitats, etc
2.3.- Serà l’encarregat de dirigir
l’escalfament previ als partits, si
l’entrenador i/o monitor li demana.
2.4.- Serà un exemple de dedicació,
motivació i comportament, en tots
els llocs i en qualsevol circumstancia
en què es trobi l’equip.
2.5.-Deurà conèixer i assumir els drets i
obligacions que per la seva condició
li atorga el Reglament de la FCF.
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Apartat IV.

Pares, Mares i Tutors

a/ DRETS i OBLIGACIONS :
El fet d’inscriure un jugador i d’inscriure’s com a
SOCI de la PBSFLL suposa el coneixement i
l’acceptació de tota la normativa de la entitat així
com el projecte esportiu i formatiu i el fer que
l’inscrit també ho respecti.
a.1.- Cada inici de Temporada es veuran obligats a
entregar a la PBSFLL, tota la documentació
identificativa, administrativa i qualsevol
autorització pertinent que se’ls sol·liciti.
Assegurant-se que tota aquesta informació
estigui vigent i lliurant-la dins dels termes
assenyalats.
a.2.- Adquireixen el compromís i l’obligació de fer
tots els pagaments requerits per la PBSFLL
en la forma i terminis establerts i que seran
resolutius de les diferents Assemblees fetes
per la PBSFLL . Un cop transcorreguts els
terminis i no estant al corrent de pagament
queden suspeses les llicencies dels jugadors.
Arribar aquesta situació i desbloquejar-la
serà de total responsabilitat del Pare, Mare
i/o Tutor.
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a.3.- Han d’abonar totes les despeses i càrrecs
com a conseqüència del retorn de rebuts
domiciliats.
a.4.- Adquireixen el compromís de col·laborar en
la venda de loteries i rifes que es facin
durant la temporada.
a.5.- Adquireixen els compromisos establerts en
els Estatuts de la PBSFLL com a Socis de
l’entitat i amb dret a vot, des de el
compliment del primer any i sempre que es
compleixin els requisits econòmics d’estar al
corrent de pagament.
a.6.- Els pares, mares i/o tutors, han de procurar
acompanyar a l’equip i col·laborar en el
desplaçament dels jugadors als altres
camps.
a.7.- Son responsables de que els seus fills
acompleixin tots els termes assenyalats en
aquesta normativa.
a.8.- Durant els entrenaments, els partits i també
durant el descans dels partits, s’abstindran
d’aconsellar, recomanar, recriminar, tant als
jugadors (propi fill inclòs) com als Tècnics,
Monitors i auxiliars.
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a.9.- Durant els partits tenen TOTALMENT
prohibit l’accés als vestidors des de el
mateix moment que així ho indiqui el
Tècnic, Monitor i/o auxiliar.
a.10.- Durant els entrenaments es demana que no
s’estigui fent un control del mateix, ni tant
sols del propi fill, donat que sols d’aquesta
manera el Entrenador, monitor i/o auxiliar
aconseguiran aïllar al jugador per que
només es centri en el seu aprenentatge.
Penseu que teniu el dret a ser informats del
comportament i de la marxa esportiva del
vostre fill.
a.11.- Respectar les normes de convivència, dins i
fora de la PBSFLL, respectant el projecte
esportiu i educatiu així com respectar les
decisions adoptades per tots els òrgans
col·legiats de l’entitat.
a.12.- Comportar-se i procurar que les activitats
esportives durant tota la temporada es
desenvolupin amb tota correcció i respecte
durant els entrenaments, partits i/o d’altres
activitats de la PBSFLL, amb altres pares,
tècnics, monitors, auxiliars, àrbitres i/o
qualsevol altre persona relacionada amb la
nostra entitat i/o amb la del rival.
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a.13.- Qualsevol queixa, observació i/o suggeriment
de tot tipus, els transmetran al Coordinador
i mai a l’Entrenador, Tècnic, Monitor i/o
Auxiliar. En cas que fos sobre el
Coordinador, es podrà fer directament al
Director Esportiu.
a.14.- Qualsevol resolució d’expedient disciplinari
emes per la FCF contra la nostra entitat,
causat per un Pare, mare i/o tutor serà
carregat amb el mateix import al infractor.
La Junta Directiva valorarà efectes causants
a l’entorn i a la imatge de la PBSFLL per
proposar i/o establir la seva amonestació i/o
exclusió.
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CAPITOL III. REGIM DISCIPLINARI
REGIM DISCIPLINARI DELS JUGADORS DE LA PBSFLL:
Tots els membres de la PBSFLL, Junta Directiva en general,
el Director Esportiu, Coordinador, Tècnics, Monitors i
Auxiliars, posaran especial atenció en la prevenció de les
actuacions disciplinaries que assenyalem en aquest
reglament.
Sense perjudici d’accions posteriors els Entrenadors podran
adoptar mesures adients per a mantenir l’ordre dins dels
equips, amb col·laboració del Coordinador i informant
posteriorment al Director Esportiu.
a/ INFRACCIONS :
a1.- Les infraccions podran ser:
1.-LLEUS :
- Les faltes injustificades, no reiterades de
puntualitat i d’assistència.
- El No informar a l’Entrenador del per que de les
faltes als entrenaments o als partits amb suficient
antelació.
- L’actitud passiva, no reiterada durant els partits o
entrenaments.
- Les disputes i actes d’indisciplina no reiterades.
- Les faltes no reiterades de respecte amb els
companys, entrenadors, etc.
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2.-GREUS :
- La consecució de 5 faltes Lleus durant la temporada.
- Les faltes injustificades, reiterades de puntualitat i
d’assistència.
- No dur ni tenir cura de l’equipació oficial de la
PBSFLL.
- L’actitud passiva, reiterada durant els partits o
entrenaments.
- Les reiterades disputes i actes d’indisciplina.
- Les faltes reiterades de respecte amb els companys,
entrenadors, etc.
- Les agressions lleus físiques i psíquiques a
companys, entrenadors, etc.
- Les faltes a la imatge i al respecte de la PBSFLL.
- Les faltes de respecte i disciplina als Arbitres,
jugadors contraris i a d’altres membres dels equips
aliens.
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3.-MOLT GREUS :
- La consecució de 3 faltes Greus durant la temporada.
- Les disputes, actes d’indisciplina i injúria molt greus.
- Les agressions greus físiques i psíquiques.
- Les faltes molt greus a la imatge i al respecte de la
PBSFLL.
- Les faltes de respecte i disciplina als Arbitres,
jugadors contraris i a d’altres membres dels equips
aliens.
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b/ SANCIONS :
Per la consecució de les faltes anteriors s’imposaran
les sancions següents :
1.- A LES LLEUS (segons les circumstàncies s’aplicarà
una o més de les següents):
- Amonestació privada.
- Escrit al Pare, mare i/o Tutor.
-Suspendre l’activitat esportiva fins a una
setmana.
2.- A LES GREUS (segons les circumstàncies s’aplicarà
una o més de les següents):
- Informe detallat i per escrit al Pare, mare
i/o Tutor.
- Suspendre l’activitat esportiva mes d’una
setmana i fins 15 dies.
3.- A LES MOLT GREUS (segons les circumstàncies
s’aplicarà una o més de les següents):
- Informe detallat i per escrit al Pare, mare
i/o Tutor.
- Suspendre l’activitat esportiva entre 30
dies i tota la resta de temporada.
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c/ COMPETENCIES :
Òrgans competents per la imposició de sancions:
1.- EL COORDINADOR :
- Totes les FALTES LLEUS.
2.- EL Comitè de Disciplina de la PBSFLL ** :
- Totes les FALTES GREUS i MOLT GREUS.
** Aquest Comitè estarà format per:
El Director Esportiu
El Coordinador
El Tècnic i/o Monitor del Jugador o Equip implicat
La Junta Directiva – En els MOLT GREUS
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d/ PROCEDIMENT SANCIONADOR :
1.- AMB ELS LLEUS :
- El Coordinador advertirà al jugador i/o Pare, mare i/o
tutor i procedirà a la seva resolució i/o anotació dins
de l’expedient de faltes lleus del jugador, en poder del
Tècnic esportiu de l’equip.
2.- AMB ELS GREUS :
- El Comitè de disciplina de la PBSFLL, es formarà i
reunirà amb urgència 2 dies hàbils després de
l’entrega de l’expedient sancionador obert pel
Coordinador i el Tècnic esportiu, per a formular el
plec de càrrecs al jugador i donar-li audiència
conjunta amb el seu Pare, mare i/o tutor.
Un cop escoltades totes les parts i aportada tota la
documentació adient, el Comitè resoldrà l’expedient
amb un termini màxim de 15 dies i procedirà a
comunicar per escrit, al jugador, al Pare, mare i/o
tutor, la sanció imposada.
Aquesta sanció es podrà recórrer, per escrit, abans de
5 dies.
En el cas de presentar-ne al·legacions, el Comitè
haurà de resoldre l’expedient definitivament i sense
possibilitats de tornar a recórrer, 5 dies mes tard.
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CAPITOL IV . Disposicions FINALS

PRIMERA:

Aquest REGLAMENT DE REGIM INTERN DE
LA Penya Barcelonista Sant Feliu de
Llobregat es correspon com ANEX als
ESTATUTS DE LA Penya Barcelonista Sant
Feliu de Llobregat.

SEGONA: L’entrada en vigència del present RRIPBSFLL
es fa efectiva un cop aprovat per la Junta
Directiva i confirmat en l’Assemblea
General.
DARRERA:

Totes les propostes de modificació i/o
ampliació d’aquest RRIPBSFLL han de
remetre’s per escrit a la Junta Directiva i
hauran de ser aprovades per Assemblea
General.
Sant Feliu de Llobregat JUNY del 2018

EL PRESIDENT
Sr. Gabriel Pina Rubio
El Director Esportiu
Sr. Óscar Herrera
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