
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN      Club Hoquei Línia Sant Andreu 

1/9 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN PER A LA SECCIO D’HOQUEI LINIA 
 

 
 Aquest reglament de règim intern, pretén regular el funcionament de  

la Secció d’ Hoquei Línia de l’Associació Esportiva  Sant Andreu , d’ara en 
endavant el Club. 
Es fonamenta en els preceptes següents: 
 

1 El Club vol agrupar els jugadors i jugadores (d’ara en endavant esportistes), els 
seus representants, entrenadors i dirigents en un concepte d’unió, amistat i 
esportivitat. 
 

2 El Club cerca l’educació voluntària dels infants, joves i adults amb la finalitat 
d’ajudar-los a desenvolupar una personalitat esportiva i social. 
 

3 El Club no admetrà que es discrimini ningú per raó de raça, sexe, nacionalitat, 
condició social, llengua, idees religioses, polítiques o sexuals. 
 

4 
 
 

Per tal de garantir l’assoliment d’aquests objectius, es fixen un conjunt de línies 
d’actuació amb caràcter recíproc que contemplen la manera com funcionarà el Club. 
 

5 El Club preten acomplir els compromissos que es puguin adquirir amb l’Associació 
Esportiva Sant Andreu i els possibles patrocinadors.  
 

6 Aquest reglament és aplicable a tota persona que voluntària o professionalment 
formi part del Club. 
 

7 Aquest reglament ha d’ésser aprovat per l’assemblea de socis per majoria simple 
dels socis assistents. 
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DEFINICIONS 
 
 

Entitats     
 

Junta  Està formada pels socis que es presenten lliurement i són escollits per l’Assemblea 
de socis. Les candidatures seran formades per un president i el seu equip (llistes 
tancades). Cada tres anys es realitzarà votació electiva. 
 

Socis El socis són el conjunt del jugadors inscrits al Club. Cada soci té dret a un vot que, 
en el cas dels menors d’edat, correspon al seu representant legal. És obligació del 
soci estar al corrent del pagament de les quotes. La falta de pagament de 3 quotes 
consecutives implicarà la pèrdua de la condició de soci.  
 

Equip tècnic Monitors, entrenadors i Director Tècnic del Club. 
 

Director Tècnic És el responsable de l’Equip Tècnic i ha de pertànyer a la Junta. 
 

Delegats Són les persones que col·laboren amb el Club i els equips en les diferents 
categories esportives, de forma voluntària, desinteressada i no remunerada, 
contribuïnt al bon desenvolupament del Club. Representen al Club en els 
aconteixements esportius.   
 

Capità És el representant esportiu escollit pels jugadors de cada equip en la competició 
amb el vist i plau de l’entrenador. 
 

Representants de  
l’esportista 

Representants dels esportistes menors d’edat: MARE, PARE o TUTOR , 

Assemblea General És la formada per tots els socis del Club i es reunirà, com a mínim, un cop l’any. En 
élla s’haurà de presentar balanç econòmic i pressupost de la temporada següent.  
 

Termes  
 

Línies d’actuació Drets, deures o recomanacions d’actituds que ténen com a objectiu formar els 
jugadors com esportistes i persones. 
 
 

Comissions de 
treball 

Llista de comissions de treball : 
 
COMISSIÓ ESPORTIVA (Vocal + Director Tècnic + socis) 
COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA (Vocal + Director Tècnic + socis) 
COMISSIÓ ECONÒMICA (Tresorer + socis) 
COMISSIÓ SOCIAL (Vocal + socis) 
COMISSIÓ INFORMÀTICA (Vocal + socis) 
 
Qualsevol soci podrà formar part de qualsevol comissió, que estarà coordinada per 
un membre de la Junta. 
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CAPÍTOL  1  LÍNIES D’ACTUACIÓ  DE LA JUNTA 
  

1.1 La Junta desenvoluparà les seves tasques en comissions de treball, amb l’objectiu 
de garantir la continuïtat i el creixement esportiu i social del Club. 
 

1.2 Les funcions dels membres de la Junta no poden ser remunerades. 
 

1.3 La Junta promourà el bon comportament dels esportistes, representants, delegats, 
entrenadors, responsable esportiu i socis en totes les actuacions esportives o 
socials que realitzi el Club. 
 

1.4 La Junta ratificarà l’Equip Tècnic (responsable, entrenadors, monitors....) proposat 
pel responsable tècnic. L’objectiu comú és formar els jugadors com esportistes i 
persones, per tal de fomentar la integració i la solidaritat. 
 

1.5  La Junta està obligada a contestar qualsevol queixa o suggeriment formulats per 
escrit, per qualsevol esportista major d’edat, representant de l’esportista, delegat, 
entrenador, responsable esportiu o soci, en un temps màxim de 30 dies. 
 

1.6 La Junta farà de mitjancera o vetllarà pels socis que hagin formulat queixes de 
comportaments violents o insultants, d’altres socis o aficionats del propi Club o 
d’altres Clubs. 
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CAPÍTOL 2  LÍNIES D’ACTUACIÓ DELS SOCIS 
 

2.0.1 Els representants dels esportistes han de col·laborar a fomentar l’esperit de 
companyerisme a nivell d’equip i Club. 
 

2.0.2 Valorar la persona per damunt del seu rendiment esportiu. 
 

2.0.3 Els socis hauran de defugir els  comportaments violents o insultants  en 
qualsevol manifestació esportiva o social del Club. 
 

2.0.4 Si un soci es considera perjudicat pels comportaments violents o insultants per part 
de socis o aficionats d’altres Clubs o del propi Club, tindrà dret a requerir la 
mediació de la Junta per a la defensa dels seus drets. 
 

2.0.5 Els socis hauran de respectar el material i les instal·lacions, pròpies o alienes. 
 

2.1 De les relacions en els partits i competicions 
 

2.1.1 Els representants dels esportistes han de col·laborar en els desplaçaments,  
entrenaments, partits i competicions, vetllant perquè hi siguin amb l’antelació 
necessària fixada pel Club. 
 

2.1.2 En els partits i competicions els representants dels esportistes i socis en general 
hauran de tenir una actitud correcta amb els seguidors contraris, esportistes, 
àrbitres i jutges de taula. 
 

2.1.3 És responsabilitat dels pares o representants, acompanyar els esportistes menors 
de 18 anys a l’entrada i sortida dels entrenaments, partits i competicions. 
 

2.1.4 Els representants, pares i acompanyants dels esportistes s’han de situar sempre a 
les grades de la instal·lació, pel bon desenvolupament dels entrenaments, partits i  
competicions 

2.2 De les relacions vers l’Equip Tècnic 
 

2.2.1 Els representants dels esportistes no poden dirigir-se als membres de l’Equip Tècnic 
del Club per formular queixes o suggeriments. Totes les opinions o queixes han de 
dirigir-se per escrit a la Junta. 
 

2.2.2 S'abstindran de intromissions en la tasca de l’Equip Tècnic, ni directa, ni 
indirectament mitjançant el propi jugador i respectar les seves decisions. 
 

2.2.3 Evitar inculcar idees negatives en contra de l’Equip Tècnic en cas de no alineament. 
 
 



REGLAMENT DE RÈGIM INTERN      Club Hoquei Línia Sant Andreu 

5/9 

 

CAPÍTOL 2  LÍNIES D’ACTUACIÓ DELS SOCIS (CONTINUACIÓ) 
 

 
2.3 

 
De les relacions vers els jugadors 
 

2.3.1 Evitar pressionar als jugadors per tal de fomentar el desig de triomf com a únic 
objectiu. 
 

2.3.2 No primar econòmicament ni anímicament comportaments individualistes o el fet de 
marcar gols. 
 

2.3.3 Animar als jugadors, fins i tot quan les coses no els surtin bé, sense exigir resultats 
ni criticar el seus errors. No fer-los retrets públicament. 
 

2.3.4 No cridar durant els entrenaments o partits, per tal d’evitar confondre els jugadors 
amb instruccions: el jugador pot no sentir les ordres de l’entrenador i es pot 
desconcentrar. 
  

2.3.5 Preservar la compaginació dels estudis i la família per tal de fer-los compatibles 
amb l’hoquei, felicitant la dedicació i l’esforç, tant en l’èxit als estudis com a l’hoquei, 
i ajudar-los a organitzar-se. 
 

2.3.6 Comportar-se discretament i controlar les emocions: el vostre fill us ho agrairà. 
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CAPÍTOL 3  LÍNIES D’ACTUACIÓ DELS ESPORTISTES 
 

3.1 Els esportistes tenen dret a ser respectats com a persones que són, i a rebrer la 
formació esportiva necessària per al desenvolupament d’un esport competitiu com 
és l’hoquei línia. 
 

3.2 Els esportistes tenen dret a la seva integritat física o psíquica i a ser tractats amb 
justícia i equanimitat. 
 

3.3 Els esportistes tenen dret a que es respecti la seva intimitat i a estar emparats i 
defensats enfront d’ofenses verbals o físiques. 
 

3.1 De les relacions vers al Club 
 

3.1.1 Els esportistes han d’adaptar-se a les normes i disciplina del Club pel que fa als 
entrenaments, desplaçaments i partits (assistència obligatòria, puntualitat, equipació 
correcta, dutxa després de cada entrenament o partit, respecte del material i les 
instal·lacions pròpies o alienes). 
 

3.1.2 Únicament es farà ús de l’equipament oficial del Club en els partits. 
 

3.2 De les relacions vers l’equip tècnic 
 

3.2.1 Els esportistes no poden dirigir-se als membres de l’Equip Tècnic (responsable, 
entrenadors o monitors) del Club per formular queixes o suggeriments sobre la 
manera d’entrenar. Totes les opinions o queixes en aquest sentit s’han de dirigir al 
capità, qui ho transmetrà al seu delegat i aquest a la comissió esportiva. 
 

3.2.2 Els esportistes s’han de mostrar receptius i predisposats a obeïr les ordres dels 
monitors, entrenadors i responsable esportiu. 
 

3.3 De les relacions vers l’equip  
 

3.3.1 Els esportistes s’han d’esforçar a nivell individual i a nivell col·lectiu (tot l’equip) per 
tal d’aconseguir millorar en tot moment el nivell de joc, així com la forma física i 
tècnica. 
 

3.3.2 Els esportistes han de mostrar en tot moment companyerisme, respecte, humiltat  i 
unió envers tots els integrants de l’equip i del Club, tot actuant amb esportivitat. 
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CAPÍTOL 4 LÍNIES D’ACTUACIÓ  DE L’EQUIP TÈCNIC 
 

4.1 L’Equip Tècnic gaudeix d’una independència total pel que fa a l’aplicació de criteris 
en els entrenaments, formació d’equips i desenvolupament de partits. 
 

4.2 L’Equip Tècnic confeccionarà abans de l’inici de la temporada esportiva un pla de 
treball, en què hi constin els objectius generals, la formació dels equips i els grups 
d’entrenament, aquest pla haurà de ser aprovat per la Junta. 
 

4.3 Els monitors i entrenadors seguiran les directrius del Responsable Tècnic i 
desenvoluparan la tasca del pla de treball aprovat per la Junta. 
 

4.4 Els monitors estan sota les ordres dels entrenadors i tenen la mateixa autoritat que 
élls davant dels jugadors, però no poden imposar sancions sense el consentiment 
de l’entrenador. 
 

4.5 Sota cap concepte l’entrenador o monitor podrà expulsar a un jugador menor 
d’edat fora del recinte esportiu en horari d’entrenament. 
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CAPÍTOL 5  LÍNIES D’ACTUACIÓ  DELS DELEGATS 
 

5.0.1 El delegats seran escollits per votació pels jugadors, representants (pares, mares o 
tutors) i l’equip tècnic. Aquesta elecció ha de ser ratificada per la Junta.   
 

5.0.2 El delegat rebrà informació al principi de la temporada pel bon desenvolupament de 
la seva tasca. Aquesta tasca consistirà, entre d’altres coses, en mantenir 
actualitzada la documentació necessària pels tràmits federatius. 
 

5.1 De les relacions en els partits 
 

5.1.1 Els delegats, representants de l’equip davant els àrbitres, de la Federació de 
Patinatge i dels altres equips, han d’acomplir la normativa específica de la 
competició i el reglament de règim intern del Club. 
 

5.1.2 Els delegats han de portar la llicència que el Club els ha proporcionat i que els 
acredita com a tals, per representar-lo formalment. Així mateix són els responsables 
de les llicències dels jugadors de la seva categoría. 
 

5.1.3 Els delegats han d’estar en contacte amb el responsable esportiu i amb l’entrenador 
de l’equip que representen, per tal de coordinar els desplaçaments als partits i 
competicions. 
 

5.2 De les relacions amb la Junta 
 

5.2.1 Ni la Junta ni cap dels seus membres podrà desautoritzar la gestió del 
delegat en el decurs del partit. 
 

5.2.2 Els delegats poden ser convocats a les reunions de Junta, en la que tindran veu 
però no vot (llevat que siguin membres electes de la pròpia Junta). 
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CAPÍTOL 6  FALTES I SANCIONS 
 

 La potestat disciplinària del Club correspon a la seva Junta. Són faltes totes les infraccions 
comeses en referència als deures establerts en el present reglament de règim intern, i es 
classifiquen en lleus, greus i molt greus. 

DELS 
ESPORTISTES: 
 

A manera d’enunciat, i no pas de limitació, s’enumeren uns quants exemples de faltes: 
 

Faltes lleus  -Arribar tard als entrenaments o hora prevista pels desplaçaments, per causes no 
justificades. 
-No estar atent durant el transcurs dels entrenaments o mostrar actitud d’apatia o desinterès. 
-Molestar ocasionalment als companys als entrenaments o partits. 
 
Les amonestacions - de caràcter immediat – seran imposades a criteri de l’entrenador i 
adequades a les circumstàncies i edat de l’esportista. 
 

Faltes greus  -Faltar als entrenaments o a l’hora estipulada pels partits per causes no justificades 
-Mostrar reiteradament apatia, deixadesa o poques ganes a l’hora d’entrenar 
-Molestar repetidament als companys durant els entrenaments o partits 
-No obeïr les ordres del monitor, entrenador o responsable 
-No respectar el material i objectes del Club, dels companys o d’altres Clubs 
 
Les sancions -verbals o escrites - seran imposades per la comissió esportiva a petició de 
l’entrenador i consistiran en: 
 
- esmenar els danys causats (si n’hi ha i això és possible) 
- sanció esportiva (apartar l’esportista de la disciplina de l’equip durant un període de temps 
establert per la Junta) 
 

Faltes molt greus  -Faltar assíduament als entrenaments o partits per causa no justificada 
-Fer malbé el material, pertinences o béns del Club, dels companys, o d’altres Clubs 
-Insultar o agredir, física o verbalment, els companys, l’entrenador o qualsevol persona (sigui 
del Club o no). 
Les sancions seran: 

-L’Equip Tècnic apartarà el jugador de la disciplina del Club i demanarà a la Junta una 
reunió d’urgència per tractar el tema, comunicant –per escrit- la sanció acordada a 
l’esportista i/o representant (de forma privada i respectant la seva intimitat) 
 

DELS SOCIS I 
REPRESENTANS 
DELS 
ESPORTISTES: 

La transgressió per part d’un soci o del representant d’un esportista d’algun dels deures 
establerts, pot comportar que el Club, a través de la seva Comissió Disciplinària, consideri la 
possibilitat de sancionar-lo o fins i tot donar-lo de baixa del Club. 
 
 

ABÚS 
D’AUTORITAT 

L’abús d’autoritat per part d’algun membre de la Junta, del responsable, 
entrenadors, monitors o delegats sempre serà considerat com a falta molt greu. La 
persona que ho pateixi haurà de posar-ho immediatament en coneixement de la Junta, la 
qual prendrà les mesures disciplinàries oportunes. 
 

 


