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REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
DE L’HOQUEI CLUB ALPICAT
CAPÍTOL I.
ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1.
La present normativa serà d’aplicació a tots els esportistes del Club, podent-les estendre en
aquelles situacions que sigui possible a altres membres del mateix quan aquests
contravinguin les determinacions del present reglament.
Tots els esportistes tenen els mateixos drets i deures bàsics, sense més distincions que les
derivades de la seva edat i de les modalitats esportives que es troben practicant.
L’exercici dels seus drets per part dels esportistes implicarà el reconeixement i respecte dels
drets de tots els membres del Club.
Correspon als Òrgans de Govern del Club garantir, en els seu respectiu àmbit d’actuació, el
correcte exercici i la estricta observança dels drets i deures dels esportistes en els termes
previstos en el present document.
CAPÍTOL II.
DRETS I DEURES DELS JUGADORS
Article 2.
Els jugadors tenen els següents deures:
 Assistir als entrenaments prèviament establerts degudament equipats per a la pràctica
esportiva de que es tracti, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar en tots els
aspectes.
 Assistir a tots els partits als que estiguin convocats amb l’equipatge esportiu del Club.
Essent l’equipament esportiu el principal element identificador, els esportistes estan
obligats a portar-lo, complint les especificacions que es detallin en el seu ús.
 A més de dur l’equipatge esportiu correctament, els esportistes procuraran sempre tenir
un aspecte net e higiènic.
 Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos en el que no si pugui
anar, havent-ho de comunicar al seu entrenador amb deguda antelació –un mínim de dos
dies a la celebració de l’entrenament o partit- exceptuant causes de força major.
 Arribar puntualment a l’hora, tant als entrenaments com als partits als que siguin
convocats.
 Tenir cura del material esportiu del Club i de les seves instal·lacions fent-ne un ús
adequat i correcte. A tal fi haurà de comunicar qualsevol anomalia sobre ells.
 Tornar en perfectes condicions l’equipatge que l’hi sigui facilitat pel Club i altres
elements esportius.
 Comportar-se amb correcció i respecte als entrenaments, partits i desplaçaments; amb
altres esportistes, companys, arbitres, entrenadors i qualsevol altra persona relacionada
amb l’activitat esportiva.
 Comprometre’s al desenvolupament de l’activitat esportiva durant tota la temporada,
sense perjudicar els interessos esportius i formatius del seu equip, atenent a les
orientacions dels tècnics respecte al seu aprenentatge.
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o Es consideren motius justificats:
 Malaltia
 Motius familiars
 Motius docents
 Aquells altres que s’estableixin
o No son motius justificats:
 Els no inclosos a dalt
 Pràctiques d’altres activitats
Constitueix un deure dels esportistes el respecte a les normes de convivència dins i fora del
Club. Aquest deure es concreta amb les següents obligacions:








Respectar la llibertat de consciència i la dignitat, integritat e intimitat de tots el
membres del Club, així com la funció que desenvolupin en ell.
No discriminar a cap membre del Club per raó de naixement, raça, sexe o per
qualsevol altra circumstància personal o social.
Respectar el Ideari del Club.
Respectar i utilitzar correctament els bens materials i les instal·lacions del Club.
Respectar el Reglament de Règim intern del Club.
Respectar les decisions adoptades pels Òrgans Unipersonals i Col·legiats del Club,
sense perjudici de que puguin impugnar-les quan estimin que lesionen els seus drets.
Participar i col·laborar activament amb la resta de membres del Club, a fi de afavorir
el millor desenvolupament de la preparació esportiva i de la convivència del Club.

Article 3.
Els membres de la Junta Directiva en general, i els Coordinadors Esportius i tècnics amb
particular, tindran especial cura a la prevenció de les actuacions disciplinaries previstes amb
aquesta normativa, mitjançant el contacte i la col·laboració constant.
Sense perjudici d’accions posteriors, els tècnics podran adoptar les mesures que consideri
adequades per mantenir l’ordre dins de l’equip/grup, comunicant-les posteriorment al
Coordinador Esportiu corresponent.
CAPÍTOL III.
CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS
Article 4.
Les infraccions és classificaran en: faltes lleus, greus o molt greus.
Son faltes lleus:
1. Les faltes injustificades de puntualitat.
2. Les faltes injustificades, no reiterades d’assistència a entrenaments i trobades
esportives.
3. La no comunicació al seu entrenador de qualsevol anomalia o falta d’assistència a
entrenaments o partits amb la suficient antelació quan sigui possible.
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4. L’actitud passiva amb relació a la seva participació en les activitats orientades al
desenvolupament dels plans de preparació esportiva, així com a les orientacions dels
tècnics respecte als seu aprenentatge.
5. La falta de respecte a l’exercici al dret a la pràctica esportiva dels seus companys, així
com qualsevol comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter lleu que pugui
portar-se a terme als entrenaments, partits, desplaçaments o amb altres esportistes,
arbitres, entrenadors, públic i qualsevol altra persona relacionada amb l’activitat.
6. El deteriorament no greu, i causat intencionadament, de les dependencies del Club, del
material del mateix o dels objectes i pertinences dels altres membres del Club o Clubs.
7. Els actes de indisciplina, injuria u ofensa no greus i els actes d’agressió física que no
tinguin caràcters de greus.
8. Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les
activitats del Club.
Son faltes greus:
1. Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i trobades esportives.
2. La reiterada i continuada falta de respecte a l’exercici del dret a la preparació dels seus
companys, així com qualsevol comportament incorrecte i mancat de respecte de
caràcter greu que pugui donar-se als entrenaments, partits i desplaçaments o amb altres
esportistes, arbitres, entrenadors, públic i qualsevol altra persona relacionada amb
l’activitat.
3. Els actes de indisciplina, injuria u ofensa greus als membres del Club i altres amb
deteriorament de la imatge del Club.
4. L’agressió física greu als altres membres del Club o d’altres Clubs, així com als jutges
arbitres, espectadors, etc.
5. Causar per ús indegut danys greus als objectes i dependencies del Club o a les
pertinences dels altres membres del Club o altres Clubs.
6. Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats
del Club.
7. La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada esportiva.
Son faltes molt greus:
1. Els actes de indisciplina, injuria u ofenses molt greus contra els membres del Club u
altres en deteriorament de la imatge del Club.
2. La agressió física molt greu als demes membres del Club o d’altres Clubs, així com als
jutges arbitres, espectadors, etc.
3. La comissió de tres faltes greus en una mateixa temporada esportiva.
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CAPÍTOL IV.
SANCIONS
Article 5.
Per la comissió de les faltes enumerades s’imposaran les següents sancions:
Per faltes lleus es podrà imposar alguna de les següents atenent a les circumstancies de cada
cas:






Amonestació privada.
Amonestació escrita, de la qual en conservarà constància el Director Tècnic Esportiu i
que serà comunicada als pares.
Realització de tasques, si procedeix, que cooperin en la reparació de la falta comesa.
Realització de tasques que contribueixin a la millora i desenvolupament de les
activitats del Club.
Suspensió de la pràctica esportiva per un període de temps no superior a 8 dies.

Per faltes greus:





Apercebiment, en el cas de continues faltes injustificades d’assistència, en el qual
s’inclourà un informe detallat del tècnic corresponent i del Coordinador Esportiu
corresponent sobre tal actitud.
Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys causats, si
procedeix, o a la millora i desenvolupament de les activitats del Club. Aquestes
tasques s’hauran de realitzar per un període que no podrà excedir d’un mes.
Canvi d’equip de l’esportista, si es possible.
Suspensió del dret de pràctica esportiva per un període de temps no superior a 15 dies.

Per faltes molt greus:



Realització de tasques que contribueixin a la reparació dels danys materials causats, si
procedeix, o a la millora del desenvolupament de les activitats del Club. Aquestes
tasques hauran de realitzar-se en un període que no podrà excedir de sis mesos.
Pèrdua del dret a la pràctica esportiva per un període entre 30 dies i una temporada
esportiva.
La Junta Directiva podrà acordar la readmissió de l’esportista prèvia petició i
comprovació d’un canvi positiu en la seva actitud.

Article 6.
Als jutges o àrbitres durant el desenvolupament d’un joc, partit o competició de caire intern
associatiu. Les seves decisions són inapel·lables
El Director Esportiu, per delegació de la Junta Directiva, serà l’encarregat d’establir les
sancions per les faltes qualificades com a lleus, donant-ne compte a la Junta Directiva a la
primera sessió que aquest celebri i sense perjudici de la informació que entre tant es pugui
facilitar als diversos estaments del Club.
HOQUEI CLUB ALPICAT
Entitat registrada amb el número 12115 al Registre d’entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, amb CIF G25558271

5

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
DE L’HOQUEI CLUB ALPICAT
El Comitè de Disciplina es l’òrgan que, per delegació de la Junta Directiva, s’encarrega dels
assumptes referents als esportistes que puguin incórrer en faltes greus o molt greus.
Està integrat pels següents membres:
 El President del Club o persona a qui delegui.
 Un membre de la Junta Directiva.
 Un representant dels Coordinadors Esportius o Tècnics.
CAPÍTOL V.
PROCEDIMENT SANCIONADOR I RECURSOS
Article 7.
El procediment sancionador serà el següent:
En el cas de faltes greus i molt greus, el Comitè de Disciplina designarà entre els seus
membres a un Instructor, que obrirà expedient, formularà plec de càrrecs a l’esportista,
donarà audiència a aquest, als seus Pares o representants legals, als tècnics, Coordinador
Esportiu, Director Esportiu i tantes persones que, a judici seu, puguin aportar dades
d’interès, per que finalment, elevarà informe sobre dit expedient al Comitè de Disciplina.
En els casos que siguin precises mesures correctores amb urgència i, amb funció a la
publicitat i notorietat de l’acte, podrà actuar directament el Comitè de Disciplina, o el
Director Esportiu, sense que es requereixin comprovacions a la fase d’instrucció; previ
informe escrit del Coordinador Esportiu i amb audiència de l’interessat i els seus pares o
tècnics. La sanció es comunicarà per escrit a la família.
Els esportistes o els seus pares podran recusar a l’Instructor quan la seva conducta o
manifestacions tinguin falta d’objectivitat en la instrucció de l’expedient.
La instrucció de l’expedient s’haurà d’acordar en el mínim termini possible i en tot cas no
superarà els deu dies, des de que es tingues coneixement de la falta. Les faltes greus i molt
greus prescriuran transcorreguts tres mesos si no s’ha fet cap acte en la instrucció de
l’expedient.
Instruït l’expedient, es donarà audiència a l’esportista i, si es menor d’edat, als seus pares,
comunicant-los-hi les faltes que se l’imputen i la proposta de sanció acordada per escrit. El
termini d’instrucció de l’expedient no haurà d’excedir de set dies hàbils.
Quan sigui necessari per garantir el normal desenvolupament de les activitats del Club,
l’Instructor podrà proposar al Comitè de Disciplina o al Director, l’adopció de mesures
provisionals, entre les quals la suspensió temporal del dret d’assistència al Club, el canvi
provisional de grup del esportista, quan l’expedient s’hagi incoat per conductes que
poguessin constituir faltes greus.
La Junta Directiva, a proposta del Comitè de Disciplina, podrà decidir la no incoació de
l’expedient sancionador quan concorrin circumstàncies col·lectives que així ho aconsellin.
En el moment de decidir la resolució o sobreseïment de l’expedient disciplinari, i als efectes
de graduar l’aplicació de les sancions que procedeixin, es tindrà amb compte les
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circumstancies personals, familiars o socials de l’esportista. De la mateixa manera, es podrà
instar als pares de l’esportista a que adoptin les mesures dirigides a modificar les al·ludides
circumstancies personals, familiars o socials quan semblin determinants de la conducta del
esportista.
La resolució de l’expedient s’haurà de resoldre en un termini màxim d’un mes des de la data
d’iniciació del mateix.
Les sancions imposades podran ser recorregudes en alça davant la Junta Directiva.
Contra els acords disciplinaris adoptats en primera instància per la junta directiva, es por
interposar recurs:
a) Davant el comitè d’apel·lació de la federació catalana de l’activitat esportiva principal
del club, quan es tracti de sancions per infraccions contra la conducta esportiva, en el
termini màxim de 10 dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat.
b) Davant l’autoritat judicial, quan es tracti de sanció imposada per infracció de les
normes de conducta associativa, en el termini de 40 dies següents a la notificació de
l’acte impugnat.
Per mitjà de reglament de règim interior, aprovat per la junta directiva i ratificat per
l’assemblea general, s’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments
disciplinaris d’aplicació i de recursos, de conformitat amb la legalitat vigent.
Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previst en el Text únic de la Llei de
l’esport, aprovat per Decret legislatiu 1/2000 de 31 de juliol.
Alpicat a 19 de juny de 2009
EL PRESIDENT DE L’HOQUEI CLUB ALPICAT
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