RESUM DEL REGLAMENT D’ORDRE INTERN
1.La present normativa, engloba totes aquelles persones que formen part de
l’Escola de Futbol de Valls i Alt Camp, en les diverses categories que la
composen.
2.Amb la present normativa es pretén donar a conèixer quina és la finalitat de
l’Escola de Futbol de Valls i Alt Camp així com regular el seu bon
funcionament, a nivell d’organització a nivell disciplinari.
3. La Junta Directiva, a proposta dels tècnics de l’Entitat és competent per a
resoldre qualsevol anomalia o incompliment de la present normativa, i en la
última instància el President serà qui resoldrà els assumptes greus, una vegada
escoltades les parts implicades.
4. La present normativa podrà ésser modificada per la Junta Directiva, incloure
o excloure qualsevol article d’ordre intern.
PRESTACIONS DEL CLUB
5. L’Escola de Futbol de Valls Alt Camp amb les seccions que la composen,
entén com a activitat formativa les nostres activitats i conseqüentment ha de
tenir la mateixa seriositat i importància pels pares que la resta d’activitats a
l’hora de programar aquesta de cara al curs escolar. Com a tal activitats es
regeixen per unes normes d’ordre i disciplina gairebé idèntiques a la resta
d’activitats educatives de l’Escola de Futbol, que poden tenir un caire més
competitiu.
6. L’Escola i les seves seccions, entenen que tenim les obligacions que
seguidament esmentem:
6.1 Formar esportistes íntegres.
6.2 Formar jugadors per les diverses seccions del Club.
6.3 que d’aquests en pugui sortit la Base del 1er. Equip de totes les seccions
del Club.
Per tant, són necessàries les següents condicions:
A: Ser admès pels tècnics de l’Escola.
B: Acceptar la present normativa i complir amb el pagament de la quota
establerta pel Club.
C: Signar la corresponent Llicència federativa.
7. En les categories fina a Juvenils, es procurarà formar els equips
preferentment per anys de naixement, així com també pel nivell de joc assolit, i

es pot donar la circumstància que un mateix equip tingui jugadors que siguin
nascuts amb un any de diferència.
8. L’Escola de Futbol de Valls Alt Camp no exclourà cap jugador de l’Escola
(Prebenjamins – Benjamins) per cap motiu (excepte disciplinari, per prescripció
mèdica o bé per falta de pagament no justificat de la quota establerta). A partir
de la categoria Cadet, el Club podrà donar les baixes que els serveis tècnics
creguin oportunes. En aquest cas, se’ls comunicarà aquesta circumstància
abans d’acabar la temporada (30 de juny).
9. La confecció dels equips es competència dels tècnics del Club, amb la
conformitat de la Junta Directiva i de la Comissió Tècnica de qualsevol de les
seccions del Club.
10. L’Escola de Futbol, per mitjà dels Serveis mèdics esportius del Pius
Hospital de Valls, farà una revisió mèdica a tots els jugadors, al menys una
vegada cada dues temporades al canviar de categoria. Al mateix temps, es farà
un seguiment fisioterapeuta setmanal, a tots aquells jugadors que el cos tècnic
consideri oportú. En cas de trobar alguna anomalia d’importància es
comunicarà immediatament als familiars.
11. Els serveis tècnics portaran un seguiment de cada jugador, per tant, es
confeccionarà una fitxa individual amb les dades més importants a nivell tècnic,
humà i de comportament.
OBLIGACIONS DELS JUGADORS
12. La imatge dels jugadors de l’Escola de Futbol de Valls Alt Camp, ha de ser
extremadament correcta. Tant en els partits, entrenaments, desplaçaments,
concentracions com qualsevol lloc on estiguin representant el nostre Club.
13. El fet de signar la Llicència federativa implica la total acceptació de les
normes del Club, en tots els sues apartats, tant allò que es refereix a quotes,
composició dels equips on estarà integrat, horaris, vestimenta, desplaçaments i
d’altres.
14. El jugador que fitxa l’Escola de Futbol de Valls Alt Camp, té l’obligació de
participar en tots els entrenaments i partits, ja siguin oficials o amistosos,
programats pel seu equip. Només per causes justificades i prèvia autorització
del seu entrenador, se’n podrà lliurar.
15. Es condició indispensable, que el jugador sigui puntual, tant a l’hora de
començar els entrenaments com els partits, desplaçaments, concentracions o
qualsevol acte convocat pel Club. L’incompliment d’aquest article pot comportar
un càstig per part de l’entrenador de l’equip. En cas de reincidència o que es
dedueix negligència pot ser motiu de l’obertura d’un expedient.
16. Els jugadors restaran a disposició del Club, sempre que siguin convocats
per alinear-se alternativament amb un equip del club de superior categoria, o es
cregui necessària la seva participació si l’equip superior té possibilitats d’alguna
classificació o fase, etc.

17. És condició important guardar una perfecta uniformitat, començant per la
indumentària del partit, amb la samarreta dintre del pantaló i les mitges en
perfecte estat de conservació i color, així com també l’ús del xandall pels
partits, desplaçaments o qualsevol lloc o acte on s’assisteixi en representació
del Club. En general, es vestirà allò establert en l’apartat indumentària. Es
considerarà falta lleu l’incompliment d’aquesta norma i podrà arribar a ser greu
en cas de persistència.
18. És norma obligatòria que en sortir a disputar un partit, ho facin tots els
jugadors de l’equip junts i saludant al públic ( amb independència de la
quantitat que es trobi present), des del centre del Camp de futbol. Una vegada
acabat el partit, tots els jugadors (inclosos els de la banqueta) saludaran a
l’àrbitre i els jugadors de l’equip rival, tot seguit i tots junts repetiran des del
centre, la salutació al públic, tant si el seu comportament ha estat amable o no.
19. En cap cas, s’acceptarà que un jugador del nostre Club tingui un
comportament incorrecte, ja sigui amb gest, paraules o desconsideracions ver
els seus companys, entrenador o delegat, membres de l’equip rival, àrbitres,
públic, empleats del Club o qualsevol altre persona, així també com el material,
sigui propi , d’un company, del Club o de les instal·lacions que s’estiguin fent
servir.
Qualsevol acte dels esmentats en aquest apartat, es considerarà Falta Molt
Greu, i conseqüentment comportarà l’obertura immediata d’un expedient
disciplinari, pels motius que òbviament comporta, mala imatge del Club, dignitat
esportiva i falta de respecte a les persones i a les coses.
20. En totes les ocasions en que un jugador de l’Escola de Futbol de Valls Alt
Camp sigui expulsat d’un partit amb targeta vermella directa, s’obrirà un
expedient informatiu per part de l’entrenador, delegat i Comissió tècnica. Si
d’aquesta informació es desprèn que hi ha hagut un comportament antisportiu o
negligent, o que pugui incidir en l’apartat anterior i segons la gravetat, la Junta
directiva pot incrementar la sanció del jugador i fins i tot, obrir un expedient
disciplinari.
NORMES D’US DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES
En tot el recinte de les instal·lacions no es permès a cap jugador i fins i tot, obrir
un expedient disciplinari.
Els equips de l’Escola que utilitzin el material esportiu, tindran la responsabilitat
de conservar-lo i tornar-lo al seu lloc de procedència.
En els vestidors corresponents i abans i després del seu ús es tindrà cura del
seu estat de conservació, i en cas de trobar-hi algun desperfecte o haver-lo
ocasionat es comunicarà al entrenador corresponent.
Es recomana a tots els usuaris que l’arribada a les instal·lacions sigui com a
mínim de 15 minuts abans del seu horari perquè es puguin canviar amb temps
suficient.

Es prega com a usuaris que les instal·lacions tant esportistes com espectadors
respectin al màxim la seva conservació.
NORMES DE COMPORTAMENT
Horari: Per consideració a tots els companys es recomana la màxima
puntualitat, a fi d’estar equipats a l’hora d’iniciar les classes.
Higiene: Després de cada entrenaments, tots els nens es dutxaran, i el que no
pugui, haurà de portar un justificant signat pel pare o tutor.
Indumentària:
Alumnes
Partits: samarreta oficial vermella/blanca – pantalons blaus – mitges
vermelles.
Escalfament partits: suadora grana.
Entrenaments: samarreta vermella Escola.
Passeig estiu: polo blau marí – pantalons beige.
Passeig hivern: xandall Escola.
És indispensable que tothom vagi vestit amb la indumentària oficial de l’Escola.
El fet de no respectar aquesta norma, es considerarà una falta lleu. En el cas
reiteratiu podrà se falta molt greu, amb les repercussions que això pot
ocasionar.
Comportament: S’ha de respectar totes les instal·lacions com si fossin casa
teva. Pensa que si tu tens cura, estaran bé i que després de tu les faran servir
altres companys. Al camp i a la classe has de restar atent a totes les
explicacions i consells que et donin. No es permetran les males paraules ni
qualsevol conducta que no correspongui a un esportista com cal.
Actitud de l’entrenador: Serà clarament educativa, evitant buscar l’èxit
personal a través del rendiment dels alumnes. En cas de produir-se algun
problema que no estigui esmentat en el present reglament, ho comunicarà
immediatament a la Junta Directiva per intentar trobar-hi la solució més idònia.
Actitud dels Pares: Serà positiva i alegre animant als seus fills amb noblesa,
però no s’han de convertir en uns fanàtics dels seus fills, i hauran de respectar
el rival, l’àrbitre i les decisions que es prenguin de del cos tècnic i Junta
Directiva. En tot cas, sempre podran realitzar tot tipus de consultes i
aclaracions sobre els seus fills i/o sobre el funcionament general i normes de
l’Escola.
En cas de que ho considerin oportú, podran demanar hora de visita amb
l’entrenador i Director Tècnic i/o qualsevol membre de la Junta Directiva que
correspongui, segons Secció.
Els Pares tindran que tenir una actitud de col·laboració en vers l’equip,
entrenador i Junta Directiva. Pensem que l’Escola la formen tots. I que sense la
bona predisposició i col·laboració de tots, seria impossible la bona marxa del
Club.

NIVELL DE FALTES:
Falta lleu: s’avisarà verbalment al jugador i pot arribar a suposar en el cas de
reiterar-se la mateixa, una falta greu.
Falta greu: pot arribar a suposar l’obertura d’un expedient disciplinari i fins a
l’expulsió dels entrenaments per un període determinat. Aquest període el
marcaran l’entrenador corresponent junt amb la Secció disciplinària de la Junta
Directiva i Director Tècnic.
En el cas de que es produeixi, s’avisarà de forma immediata els familiars
corresponents.
Falta molt greu: aquesta falta es pot produir per reiteració de les altres dues, i/o
directament per fet puntuals que es consideren molt greus. Pot suposar
l’expulsió temporal i definitiva de l’Escola, i serà tractada directament per la
secció disciplinària de la Junta Directiva conjuntament amb el Director Tècnic.

