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Complementant el capítol setè: RÈGIM DISCIPLINARI dels nostres
estatuts, es crea el COMITÈ DE COMPETICIÓ DISCIPLINÀRIA.
• Està format per tres (3) persones.
• Les sancions tenen el caràcter educatiu, i es fonamenten amb les normes
de joc, de respecte al contrari i als companys d’equip.
• Les sancions a les faltes lleus aniran precedides d’un o dos avisos per
escrit, que seran signats per duplicat per la família.
• Les sancions es fonamentaran en les actes dels partits i en les
explicacions dels delegats o entrenadors.
• Les faltes lleus seran ratificades pel Comitè de Competició Disciplinària.
• Les faltes greus seran ratificades per la junta directiva.

FALTES LLEUS (d’ 1 a 3 partits)
Entrenaments:(Ha de tenir 2 avisos escrits i signats per la família)
1.

2.
3.
4.
5.
6.

No fer cas reiteratiu de l’entrenador o delegats, molestar els companys,
interrompre o alentir els entrenaments.
Falta de respecte a l’entrenador, delegats, companys, etc.
Joc violent.
Faltes injustificades de puntualitat i assistència als entrenaments.
No respectar el material o instal·lacions.
Reincidència en no anar correctament equipat per fer l’activitat.

Partits: (ha de tenir 1 avís escrit i signat per la família)
1. Comportament incorrecte, pronunciar paraules o gestos antiesportius.
2. Joc violent.
3. Protestar de forma continuada les decisions arbitrals.
4. Insultar o amenaçar els jugadors contraris, àrbitres, públic, etc.
5. Incitar el públic o d’altres jugadors amb gestos o paraules contra el joc
net.
6. Reincidència en no anar correctament equipat.
7. Faltes injustificades de puntualitat o assistència als partits.

FALTES GREUS (de 3 a 10 partits)
Agressió directa a un contrari, àrbitre o jugador del mateix equip i que
poden provocar la suspensió del partit.
2. Incompliment reiteratiu a les ordres de l’àrbitre.
3. Negar-se a sortir al terreny de joc o abandonar el camp durant el partit.
4. Reiteració de les faltes de puntualitat o assistència.
1.

EXPULSIÓ DE L’EQUIP
Promoció, incitació i consum de substàncies drogodependents o
productes farmacològics prohibits tant en els entrenaments, i els partits
com en els actes que l’Associació organitzi dins i fora de les nostres
instal·lacions.
2. No acceptar les normes i el funcionament de l’Associació Esportiva.
3. No estar al corrent en l’abonament de quotes.
4. Reincidència en faltes greus.
1.

SANCIONS A ENTRENADORS I DELEGATS ( D’ 1 a 3 partits)
Per la seva especial responsabilitat i per haver de ser exemple davant dels
jugadors i pares, és important sancionar les faltes comeses pels entrenadors i
delegats.
1.

Comportament antiesportiu, crits i protestes als àrbitres, actitud
agressiva, gestos o actituds amb menyspreu a jugadors, àrbitres, pares
o espectadors.

* Totes les sancions podran ser reduïdes si la persona sancionada mostra
penediment i substituïda part de la falta per un servei social dintre de
l’AEFS en cas de no ser reincident.

