
NORMATIVA D'ORDRE INTERN - SECCIÓ DE BÀSQUET 

________________________________________________ 
 

 

A - GENERALS 

 

 
A.1. S'ha de respectar amb la màxima puntualitat l'horari establert en totes les 

activitats convocades per la secció. 

 

A.2. En tot moment es mantindrà un comportament correcte; en cap cas han de 

manifestar-se actituds que impliquin manca de respecte, civisme, gamberrisme, 

etc..., cap a persones o instal·lacions, tant pròpies com d'altres clubs. 

 

A.3. Tot acte d'agressió: amenaces, provocacions, greus de paraula, conducta delictiva, 

discriminació per raons de sexe, naixement, raça o qualsevol altre tipus de 

circumstància personal o social; furt o robatori; seran considerats falta molt greu i es 

comunicarà a la Junta Directiva del Club per considerar la sanció que correspongui. 

 

A.4. És necessari anar amb l’ indumentària oficial de la secció totalment correcta, neta 

i en bon estat. En l’ indumentària oficial de la secció, no es podran incloure noms u 

altres tipus d’escuts, anagrames o lletreró, exceptuant els estipulats pel Club. 

 

A.5. Hauran de respectar-ne de forma rigorosa les normes mèdiques - preventives 

dietètiques i d'higiene. 

 

A.6. Es considerarà molt important l'actitud del jugador en el centre escolar, fent un 

especial seguiment per part de la secció. La secció prendrà les mesures adients amb 

cada jugador de manera particular. 

 

A.7. El jugador que voluntàriament deixi el Club, no serà readmès, exceptuant els 

casos extraordinàries que dictamini la junta, per salvaguardar l’ imatge del Club. 

 

A.8. Tot jugador està sotmès a les normatives expressades en el reglament de règim 

intern del Club Natació Terrassa 

 

A.9. Cal estar al corrent de pagament dels pagaments de les quotes de soci i de la 

secció. És condició indispensable perquè els associats puguin exercitar els seus drets 
com a socis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B - INSTAL.LACIONS I MATERIAL 

 

 

B.1. No s'ha d'entrar al terreny de joc, ni als vestuaris, fora dels horaris establerts per 

a cada equip. 

 

B.2. En l’interior de les instal·lacions esportives i vestuaris, està prohibit cridar i 

comportar-se de forma sorollosa, o manifestar qualsevol altre actitud que pugui 

resultar molesta per la resta d'usuaris. 

 

B.3. Tots els desperfectes causats, deguts a una mala utilització o deixadesa, aniran a 

càrrec del causant. Tant els causants a les nostres instal·lacions com en les dels equips 

contraris si són denunciats pels clubs. 

 

B.4.  Els jugadors només tenen autoritzada la seva estància en els vestuaris i en les 

dependències de l’ instal·lació durant els horaris establerts per la realització de la seva 

activitat. Per la realització d'exercicis d'estiraments i d'escalfament, els jugadors només 

utilitzaran la zona designada per tal activitat. 

 

B.5. Si s’espatllés qualsevol objecte en les instal·lacions, s'haurà d'avisar al responsable 

del seu equip o secció. 

 

B.6. Cada equip serà responsable del material empleat durant l'entrenament. 

 

B.7. En cada competició, cada equip disposarà d'una farmaciola. 

 
B.8. Al finalitzar l'entrenament i/o competició, cada equip haurà de recollir tot el 

material utilitzat i entregar-lo de forma ordenada al seu lloc. 

 

B.9. Queda terminantment prohibit, que els pares entrin als vestuaris abans, durant i al 

finalitzar els entrenaments i els partits. 

 

B.10. Cada jugador rebrà una dessuadora, una samarreta, un pantaló i un joc de 

mixetes per a la competició, sent responsable de la seva neteja i de mantenir-lo en bon 

estat de conservació. A l’iniciï de cada temporada se’ls entregarà un nou vestuari. 

L’esmenta’t material serà propietat i responsabilitat del jugador. Al finalitzar la 

temporada el jugador haurà d'entregar, en perfecte estat, l'equipatge i/o utensilis que li 

hagi entregat el club i que no siguin de la seva propietat. 

 

B.11. Els mòbils romandran apagats dins dels vestuaris. 

 

B.12. No està permès fer fotos dins dels vestuaris. 

 

 

 

  

 

 



 

C - ACTIVITAT ESPORTIVA 

 

 

C.A. - COMPETICIÓ I ENTRENAMENTS 

 

 

C.A.1. Els jugadors hauran d'assistir als partits de competició equipats amb l'uniforme 

oficial del club.  

 

C.A.2. En cap cas es retardarà l'hora prevista de sortida de les instal·lacions en els 

partits amb desplaçament, per esperar a algun jugador que es retardi. 

 

C.A.3. Tant en els entrenaments com en els partits, està prohibit portar anells, 

arracades, cadenes o qualsevol altre tipus d'objecte que pugui causar ferides. 

 

C.A.4. Els entrenaments s'iniciaran amb el màxim de puntualitat. Els jugadors hauran 

d'estar a l'hora indicada degudament equipats i iniciaran l'entrenament quan ho indiqui 

el responsable del mateix. Els jugadors no pujaran al terreny de joc fins que se’ls 

indiqui i en cap cas se envairà la zona destinada a altres equips o impediran el 

desenvolupament d'altres entrenaments. 

 

C.A.5. En els entrenaments i partits, qualsevol acte de desobediència, males maneres, 

deixadesa, desídia, no prestar atenció, molestar o distreure a la resta de l'equip, o 

qualsevol altre tipus de manifestació inapropiada, serà motiu d'amonestació, i de 

persistir, de sanció. 

 

C.A.6. Cap jugador, m’entres estigui sota la disciplina d'aquest club, amb llicència 
vigent, podrà entrenar o jugar amb altre equip o entitat, sense la prèvia notificació al 

coordinador, el qual exposarà a la junta directiva en reunió ordinària, sent aquesta la 

que decideix l'autorització si procedeixi. 

 

C.A.7. La realització de qualsevol altre activitat esportiva fora de la pròpia de la 

secció, pogués comportar sobrecàrregues, lesions, etc. Per evitar-les, en benefici del 

propi jugador i de la secció, és necessari comunicar esmentades activitats al monitor o 

coordinador. 

 

C.A.8. La no assistència a entrenaments o partits sense causa justificada, es considera 

falta greu. 

 

C.A.9. Sempre es respectarà el dret a d’intimitat, i en especial dins dels vestuaris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.B. - JUGADORS 

 

 

C.B.1. No es permetrà protestar, ni realitzar qualsevol gest o manifestació despectiva 

cap a l'entrenador, a companys, al contrari, ni a l'àrbitre. 

 

C.B.2. En tot moment el jugador manifestarà una actitud de col·laboració, 

recolzament i ajuda cap als companys. 

 

C.B.3. Amb relació al contrari no s'ha de provocar ni respondre a accions violentes o 

conductes antiesportives. 

 

C.B.4. Amb relació als responsables de l'equip, els jugadors mantindran una actitud de 

respecte i disciplina cap a les activitats i consignes proposades pel monitor, el delegat o 

el coordinador. 

 

C.B.5. Durant la temporada no es concedirà la baixa a cap jugador "federat", per 

respecte i benefici esportiu de l'equip. En casos excepcionals, la junta podrà determinar 

per unanimitat l'excepció. 

 

 

C.C. – ENTRENADOR, MONITOR I DELEGAT 

 

 

C.C.1. Han de mantenir l'ordre i la disciplina de l'equip. 

 

C.C.2. Les correccions i manifestacions cap als jugadors i àrbitre seran sempre 
realitzades amb el màxim respecte i mantenint les formes pròpies del "fair-play". 

 

C.C.3. Sigui qui sigui el resultat al finalitzar l'encontre, jugadors, delegat i monitor han 

de manifestar una actitud positiva,, obviant les correccions i anàlisi per les sessions 

d'entrenament corresponents. 

 

C.C.4. El coordinador podrà, en qualsevol moment, determinar el canvi d'un jugador 

d'un equip a un altre, sempre que sigui en benefici del jugador i/o dels objectius 

esportius de la secció. 

 

C.C.5. El delegat, i en el seu defecte el monitor, seran els responsables de recollir, 

entregar i verificar el material esportiu i la farmaciola empleada en la competició, així 

com notificar les possibles incidències. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

D - ÀMBIT SOCIAL 

 

 

D.1. És important que els pares manifestin una actitud positiva durant l'activitat 

esportiva, limitant-se a recolzar i a animar a l'equip. La manifestació de protestes, 

insults o desànim, provoquen situacions que van en detriment dels objectius formatius, 

educatius i esportius que persegueix aquesta Entitat. 

 

D.2. Quan els jugadors federats, menors d'edat, tinguin que desplaçar-se fora de les 

instal·lacions per prendre part en partits o actes relacionats amb la secció de bàsquet, 

seran els pares o tutors legals els responsables dels desplaçaments. 

 

D.3. Tant el coordinador de la secció com la junta, està a disposició de tots els pares o 

tutors, per quantes qüestions esportives i socials estimin convenients. 

 

 

APLICACIÓ DE LA NORMATIVA 

 

 

Aquestes normes són d'obligat compliment per a totes les persones vinculades a 

l'activitat de la secció de bàsquet del Club Natació Terrassa (entrenadors, monitors, 

delegats, jugadores, pares o tutors, etc...). 

 

El seu incompliment pot ser motiu de sanció esportiva o social. 

 

En cas de falta greu, es passarà un informe a la junta directiva del Club, per que obri en 
conseqüència. 

 

Les coses no recollides en la present normativa i reglament existent, serà resoltes per 

la Junta Directiva, la qual tindrà llibertat per l’ interpretació del present reglament, dins 

del marc legal corresponent. 

 

El desconeixement d'aquest Reglament, per la causa que sigui, no eximirà del 

compliment de les normes contingudes, ni constituirà atenuant per l'aplicació de 

sancions o responsabilitats. 

 

 

Terrassa, setembre de 2015 


