
Normativa de règim intern Cambrils Unió CF futbol base 

Per la present el jugador/a es compromet a: 

1.- Normes de conducta del jugador 

1.1 Els jugadors/es lesionats, expulsats i no convocats tenen l’obligació d’assistir als partits que 

es disputin com a local exceptuant els següents casos:  

• Permís per part de l’entrenador  

• Convocatòria per disputar un partit amb un equip del mateix club 

1.2 No s’autoritza anar a provar amb altres equips en mig de la competició sense permís de la 

direcció esportiva, podent esser sancionat sense anar convocat en un partit de competició 

oficial. 

1.3 S’han de respectar les instal·lacions tant local com visitant per tal de no perjudicar la 

imatge del club i el propi jugador. En cas contrari, la direcció esportiva es reserva el dret 

d’aplicar el càstig corresponent. 

1.4 Els jugadors queden compromesos a entrenar i/o jugar tots els partits, amb l’equip que la 

coordinació i direcció esportiva determini, tant de competició oficial com amistosos, des de 

l’inici de la pretemporada fins al trenta de juny. 

1.5 El jugador que per causa de força major no pugui assistir a un entrenament o partit haurà 

d’avisar obligatòriament amb suficient antelació. La direcció esportiva es reserva el dret de 

càstig pel reiterament d’aquest comportament. 

1.6 Queda totalment prohibit assistir a un entrenament o partit amb indumentària d’altres 

clubs. El club per la seva part presenta servei de tenda per adquirir equipament oficial per 

aquests esdeveniments, amb la finalitat de millorar el sentiment de cohesió i la imatge del 

club. 

1.7 Si un jugador es expulsat d’un entrenament per mala conducta, la direcció esportiva i 

coordinació prendran mides segons creguin oportú.  

1.8 Poden ser castigades totes aquelles accions antiesportives com; discussions, encaraments 

o baralles amb un adversari, company, membre arbitral, cos tècnic o afeccionat present al 

partit. 

1.9 El jugador durant els partits/entrenaments no farà mai cas de les indicacions esportives 

que li facin arribar pares, amics, coneguts o altres persones externes al cos tècnic. En aquest 

cas, si el jugador desobeeix ordres d’algun membre del cos tècnic atenent consideracions 

externes podrà ser substituït immediatament.  

 

 

 



2.- Normes de conducta del pare i mare 

2.1 Tots aquells incidents i/o conductes antiesportives per part d’algun pare o mare, recollides 

en acta arbitral seran considerades com a faltes greus. Sent sancionat amb la possible 

prohibició de l’entrada en el recinte de les instal·lacions mentre s’hi celebren events esportius 

del club durant el temps que la direcció esportiva cregui oportú. 

2.2 Els pares hauran de dirigir-se al la direcció esportiva i coordinació si tenen qualsevol 

problema d’àmbit esportiu o personal amb l’entrenador, per tant queda prohibida la 

reclamació per part del pare directament a l’entrenador. En aquest cas, ha de ser el propi 

jugador el que parli amb l’entrenador o bé, el pare amb la coordinació.  

2.3 Queda totalment prohibida la invasió del terreny de joc per qualsevol membre que no 

pertany a la disciplina del club, exceptuant que estigui autoritzat per algun membre del club. 

2.4 Queden totalment prohibides accions antiesportives com; discussions, encaraments, 

baralles i crits despectius contra adversaris, membres arbitrals, afeccionats del mateix o altres 

clubs i cos tècnic propi o adversari.  

En cas d’incompliment d’algun d’aquests punts, la direcció esportiva podrà invitar a sortir la 

persona de les instal·lacions. 

3.- Normativa de conducta del lesionat 

3.1 Quan es pateixi una lesió, el jugador està obligat a comunicar-ho als serveis de fisioteràpia 

del club, sigui o no qui s’encarregui de la recuperació i/o tractament de la mateixa. En cas 

d’haver assistit abans algun altre servei mèdic d’urgència o no, és aconsellable portar informe 

mèdic a l’encarregat/a de fisioteràpia.  

3.2 Ni el club ni la federació es faran càrrec de les despeses ocasionades per l’assistència de 

jugadors lesionats que siguin atesos per altres centres sanitaris que no siguin concretats per la 

federació.  

 

 


