C.E. BIGUES I RIELLS
COLORS DEL CLUB: SAMARRETA VERDA – PANTALÓ BLANC
Camp Municipal d’Esports ( urbanització Can Barri)
C/. Onze de Setembre, 42 – 08415 BIGUES I RIELLS

DECÀLEG DE L’ESCOLA DE FÚTBOL DEL C.E. BIGUES I RIELLS
OBJECTIUS DEL CLUB
1.
Valorar el desenvolupament físic i la salut del programa esportiu de l’escola abans
que el rendiment.
2.
Es fomentarà l’esport del futbol en funció de les necessitats de cada jugador i no de
la seva edat.
3.

S’impulsaran les relacions entre els jugadors i es valorarà el companyerisme.

4.

Animar i aplaudir tant l’esforç com les bones jugades en les competicions.

5.

Aplaudir les bones jugades de l’equip contrari amb independència del resultat.

6.
No donar instruccions tècniques, poden posar nerviós al jugador. Fer costat al
treball de l’entrenador.
7.

Respectar les regles de l’esport i les decisions arbitrals encara que siguin errònies.

8.

Promoure el respecte i les bones relacions amb els seguidors de l’equip contrari.

9.

Ensenyar als nens a respectar i tenir cura de les instal·lacions i del material esportiu.

10.

Col·laborar amb les tasques de suport i organització de l’equip i l’entitat.

11. Exigir un comportament exemplar tant d’entrenadors com de pares, mares,
directius i jugadors.
A part de formar jugadors, des del Club es busca formar persones que aprenguin
valors tan bàsics com el respecte, l’educació, l’amistat, la tolerància i la consciència cap
al seu entorn, amb la finalitat de millorar com a persones.
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REGLAMENT INTERN PER AL BON FUNCIONAMENT DEL CLUB
DEURES I OBLIGACIONS
ENTRENAMENTS


És obligatòria l’assistència i en cas de no poder-hi assistir, s’haurà d’avisar al Club o a
l’entrenador.



Es demana puntualitat i que a l’hora de començament de l’entrenament, el jugador ja
estigui ben equipat en el Camp de Futbol.



És obligatori utilitzar la roba del Club. No es podrà entrenar sense els equipaments
corresponents.



Durant els entrenaments, el terreny de joc s’ha de deixar lliure per als equips que
l’hagin d’utilitzar i no s’hi podrà jugar ni fer altres activitats.



Els Dimarts i Dimecres l’entrenament es farà a porta tancada, és a dir, només podran
estar en el camp de joc i el seu perímetre els jugadors que estiguin entrenant. Amb
això s’intentarà establir un vincle més fort entre els entrenadors i els jugadors, ja que
de vegades la presència de públic interfereix, involuntàriament, en l’actitud i la
concentració d’alguns d’ells.



S’ha de tenir consideració als entrenadors o monitors, fer-los cas, escoltar
atentament les seves indicacions i no interrompre les seves explicacions.



S’ha de tenir cura del material utilitzat.



Després de l’entrenament, és obligatori dutxar-se, pel que caldrà dur la bossa ben
preparada.



Està totalment prohibit fumar o menjar dins els vestidors i en el terreny de joc.



No es faran grups ni es discriminarà a ningú.



Al jugador que entorpeixi la dinàmica del grup en un entrenament, serà separat de
l’exercici. Si persisteix en la seva actitud, deixarà d’entrenar temporalment i si no
canvia la seva manera d’actuar, ho deixarà definitivament.



No es permetrà cridar ni insultar als companys.



El Club es responsabilitza dels jugadors durant els horaris dels entrenaments.
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PARTITS


Es demana puntualitat a les convocatòries dels partits. En cas de no poder-hi assistir,
s’avisarà amb temps a l’entrenador o al delegat de l’equip.



És obligatori utilitzar el xandall oficial exclusivament per als partits.



En els desplaçaments i respecte de l’hora de convocatòria es donarà un marge de 10
minuts , passats els quals es marxarà del Camp de Futbol.



Els jugadors que vagin directament al Camp contrari, ho hauran de comunicar al seu
entrenador.



El fet de no presentar-se en una convocatòria sense previ avís, suposarà una falta greu
que es convertirà en una sanció.



No es permetrà cridar ni insultar als companys o als jugadors de l’equip contrari, ni a
l’àrbitre o a qualsevol persona que estigui en el Camp de Futbol, com tampoc es
permetrà riure-se’n o burlar-se’n.

El Club Esportiu Bigues i Riells busca que els jugadors gaudeixin practicant
aquest esport, però sense oblidar que es tracta d’una competició i que també cal
tenir en compte els resultats que s’obtinguin.
La funció del Coordinador és intentar que es respectin tots els punts abans
esmentats i al mateix temps, intentar resoldre els possibles dubtes dels
entrenadors i jugadors del Club.

LA JUNTA DIRECTIVA
C.E. BIGUES I RIELLS

