REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA
DE LA SECCIÓ D’ACCIÓ ESPORTIVA
ESCOLA DE FUTBOL CIBERPENYA BLAUGRANA (ESCOLAFCB)

Ciberpenya BlauGrana
Penya Oficial del FC Barcelona nº 1.245

Més que una penya
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Art. 14 - REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA
14.1 - RETARDS O ABSÈNCIES
a) Per malaltia s’ha d’avisar en cada dia d’absència.
b) En cas de lesió, s’ha d’assistir a l’entrenament per realitzar una correcta
recuperació, excepte permís del cos tècnic.
c) Arribar tard a un entrenament sense haver avisat amb suficient antelació al
delegat o entrenador:
a. Menys de 10 minuts: avís
b. Més de 10 minuts: falta
d) Marxar d’un entrenament abans del seu acabament, per una causa que
l’entrenador no consideri justificada: avís
e) Absència en un entrenament sense permís del cos tècnic: 1 partit de sanció i no
convocatòria en una o dues setmanes.
f) Arribar tard a una convocatòria de partit:
a. Menys de 10 minuts: avís
b. Més de 10 minuts: falta i suplència
g) Absència en un partit sense avisar: 1 partit de sanció i decisió disciplinària del cos
tècnic.
h) Absència en un partit amb avís però per causa no justificada (esquiades, altres
esports o lleure, etc.): falta i possible no convocatòria en següents jornades.

14.2 - INDUMENTÀRIA
a) Portar pírcings o arracades des del moment d’entrada als vestidors fins la
finalització del partit, així com durant els entrenaments: avís.
b) No dur tota l’equipació en un partit (xandall, samarreta d’escalfament, equipació,
botes, espinilleres): falta.
c) No dur les botes cordades en sortir al camp: avís.
d) Vestir incorrectament (pantalons baixos, portar la samarreta per fora del pantaló,
botes mal cordades, roba no adequada per a l’entrenament, etc.) o higiene
inadequada a criteri del cos tècnic: Avís. En els entrenaments i partits s’ha de
portar la indumentària de l’EscolaFCB.

14.3 - FALTES DE RESPECTE
a) Considerant que cal donar sempre una imatge digna de la Ciberpenya
BlauGrana, el fet de mancar al respecte a directius, delegats, empleats,
companys, cos tècnic, àrbitres, aficionats o rivals, durant entrenaments, partits o
en qualsevol altre moment: 1 partit de suspensió i/o sanció disciplinària.
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b) Agressió o intent d’agressió a un directiu, delegat, empleat, company, cos tècnic,
àrbitre, aficionat o rival, durant entrenaments, partits o en qualsevol altre moment:
serà apartat temporal o definitivament de l’equip i de la Ciberpenya BlauGrana.
c) Tractar amb poca cura o incorrectament el material o les instal·lacions esportives:
avís i/o sanció disciplinària.
d) Desplaçar la pilota en l’entrenament o partit durant el temps de pausa: avís.

14.4 - TARGETES EN ELS PARTITS OFICIALS I AMISTOSOS
a) Targeta groga per protestar o mancar el respecte: falta.
b) Targeta vermella directa per protestar, mancar al respecte, agredir, etc.: 1 partit
de suspensió i/o sanció disciplinària.

14.5 - BAIX RENDIMENT
a) Poca actitud o predisposició a treballar, o poc esforç físic en un entrenament o
partit: falta i expulsió de l’entrenament o partit, a criteri del cos tècnic.
b) Baix rendiment continuat: sanció disciplinària (no convocatòries per partits i/o
apartar temporal o definitivament de l’equip).

14.6 - ALTRES
a) Ús del mòbil en la zona de vestuaris o en el camp: avís i possible sanció
disciplinària.
b) Menjar des de l’hora de convocatòria fins a la finalització del partit: avís.
c) No descansar correctament la tarda o nit abans del partit: 1 partit de suspensió i
sanció disciplinària.
d) Actituds o comportaments poc cívics o esportius dins o fora de les instal·lacions
esportives sanció disciplinària segons la gravetat.
e) Per parlar qüestions de tipus esportiu, els jugadors es dirigiran a l’entrenador el dia
d’entrenament que correspongui. Els pares que vulguin tractar qüestions
esportives amb els entrenadors, es dirigiran primerament al delegat de l’equip, i
mai en dia de partit.
f) Normes específiques complementàries per a les estades (stage):
a. No està permès l’ús de pírcings o arracades durant tot el temps que duri
l’estada.
b. Tothom menjarà el mateix, allò que estigui estipulat pel cos tècnic aquell
dia, salvat de casos específics, al·lèrgies, intoleràncies, o altres
degudament justificats i que s’hagin posat en coneixement del cos tècnic.
c. En els àpats ningú es pot aixecar de la taula fins que no hagi acabat tot
l’equip.
d. Està prohibit menjar a les habitacions.

Seu Social: Ctra. de la Comella, Urb. Comella Parc F3 C20 - AD500 Andorra la Vella – Andorra – Tel.: 822 111
Local social: REST. CASA TERESA, C/. Bonaventura Armengol 11 - AD500 Andorra la Vella – Andorra – Tel.: 826 476
www.escolafcb.com www.ciberpenya.org - ciberpenya@ciberpenya.org - www.facebook.com/Ciberpenya.org

4/6

Ciberpenya BlauGrana
Penya Oficial del FC Barcelona nº 1.245

Més que una penya

e. S’hauran de respectar els horaris marcats, tant d’aixecar-se com d’anar a
dormir, donat que és molt important el descans per tal d’evitar lesions o
f.

sobrecàrregues.
S’exigirà puntualitat en totes les activitats que s’estableixin.

g. Uniformitat i neteja en la indumentària per als entrenaments.
h. Neteja i bona conducta a les habitacions cada dia.
i.
j.

Màxim respecte i educació amb qualsevol empleat de la instal·lació de
l’estada i de la Ciberpenya BlauGrana.
Màxim respecte amb altres equips que puguin coincidir a l’estada i màxima

cura amb equips de categories d’edats inferiors.
k. No estarà permès anar sense samarreta per dins de la instal·lació de
l.

l’estada.
Les habitacions són un lloc de descans, no s’hi podrà jugar, tampoc es

podrà jugar o cridar als passadissos.
m. La possessió o consum d’alcohol o d’altres substàncies nocives comportarà
l’expulsió immediata de la Ciberpenya BlauGrana i de l’estada.
g) Anar a dormir després de les 12 de la nit abans d’un partit: 1 partit de sanció.
h) La higiene personal (ungles de peus i mans tallades i netes), etc.: falta.
i)

És obligatori dutxar-se després dels partits i entrenaments: falta. Opcional pels
jugadors de la primera i segona etapa amb pare o mare present.

14.7 - APLICACIÓ DEL REGLAMENT DE CONVIVÈNCIA
a) Ser membre d’un equip de l’EscolaFCB implica l’acceptació expressa del present
Reglament de Convivència.
b) El delegat ha de dur la llista d’infraccions en què s’estipuli clarament quin jugador,
per què i quan va ser sancionat.
c) Queden subjectes al compliment

d’aquest

Reglament

els

jugadors,

els

entrenadors, els pares, les mares i els delegats.
d) Pel que fa al Règim Disciplinari i el seu procediment, la Comissió de Convivència, o
en el seu defecte la Comissió Esportiva es regirà segons el que es regula a l’article
9 (règim disciplinari), paràgraf III (procediment) dels Estatuts de la Ciberpenya
BlauGrana.

14.8 - FALTA DE PAGAMENT
La falta de pagament serà motiu de separació del jugador dels entrenaments i de
ser convocat als partits.

14.9 - BAIXES DE FITXES FEDERATIVES
La Directiva tindrà la potestat de decidir el termini en què es donaran les baixes
federatives i amb la condició de tenir pagada tota la temporada.
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L’aplicació d’aquest Reglament serà per part de la Comissió de Convivència, o en el seu
defecte de la Comissió Esportiva de la Ciberpenya BlauGrana.
Graus de sancions:
- 3 avisos és una falta.
- 2 faltes és un partit de sanció.
- La Comissió Esportiva decidirà la sanció per la reincidència de faltes.

Cal tenir en compte que la filosofia d’aquest Reglament de Convivència té un caràcter
preventiu i de protecció dels valors educatius, i tot i que permetrà sancionar, no s’ha
d’entendre com exclusivament punitiu i sancionador, sinó que cal entendre’l també com
un document amb vistes a futur, que es pugui aplicar també als equips amateurs i
caldrà, per tant, que s’apliqui amb certa tolerància i adequadament segons la edat dels
jugadors.
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