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        Agrupació de Futbolistes
Veterans de Catalunya
Comtes de Bell-lloc 121
08028 Barcelona
Districte de ‘Les Corts’
REGLAMENT GENERAL DE L’AGRUPACIÓ

Base General

I - La A.F. VETERANS DE CATALUNYA, crea en els anys 70 l'escola de Futbol Base, amb l'esperit de formar esportistes i homes de bé per la pràctica del futbol, omplint un buit a la societat per als joves. De tal forma que es puguin superar esportivament i humanament per elevar el nivell dels equips a les categories màximes possibles en què participin.
L'Escola Base serà la PISTA fins que arribin els nens a l'edat de jugar i competir en camp de futbol.

II – El màxim trofeu és la insígnia de l’AGRUPACIÓ, serà invendible. Es donarà als jugadors que acabin com juvenils i que haguessin passat per les categories inferiors serà de bronze. Als jugadors que siguin campions en les lligues federatives que participi l'equip serà de plata. La insígnia d'or es reserva per a les persones i entitats que la Junta Directiva estimi mereixedors pels merits contrets a favor de la AGRUPACIÓ. 

Sempre s'entregarà en la festa final de temporada que realitzi l'ENTITAT i davant dels socis i integrants.

III – A la persona que compleixi els 18 anys d'edat sent jugador de la AGRUPACIÓ, se li concedirà  automàticament ser de soci de la A. F. VETERANS DE CATALUNYA de ple dret i sense pagar la quota durant aquesta temporada, amb els mateixos drets i deures que la resta dels socis. A partir de la temporada següent hauran d'abonar les mateixes quotes que la resta dels socis.

IV – Els jugadors dels equips amateurs no pagaran cap quota. 

Organismes de Govern

IV – El President s'elegirà segons el reglament Orgànic de la Federació Catalana de Futbol, els Estatuts del club i aquest Reglament, ell nomenarà la JUNTA DIRECTIVA.

V – Si no es presenta cap candidat a les eleccions, es procedirà de la següent forma: 
Serà per dos anys el vicepresident 1ª, i el 2ª passarà a 1º. El president sortint a 3ª. 
  
	
VI – Els membres de Juntes anteriors podran assistir a les reunions de la Junta Directiva tot i que ja no pertanyin a les mateixes, amb veu però sense vot.

VII – La Junta Directiva es dividirà en tres àrees i la Secretaria General.
Les àrees seran: Econòmica, Social i Esportiva, totalment interrelacionades en la seva gestió. 
Cada àrea tindrà un responsable amb categoria de Vicepresident. 
Cada responsable serà l'encarregat de distribuir, dirigir, gestionar i assessorar a tots els membres que el Sr. President designi per a cada una d'elles; establiran i desenvoluparan  les seves funcions, programa de l'any, pressupost, etc. i rendirà comptes de la seva gestió els responsables al Sr. President en cadascuna de les reunions ordinàries que faran mensualment.

Disposicions Econòmiques

VIII – La AGRUPACIÓ es finançarà principalment per les aportacions que s’acordin successivament per la Junta Directiva i els abonaments dels socis.
Un dels pares o tutors del nen que jugui en els equips de l'Agrupació serà soci, de tal forma que en el carnet de soci figuri com a titular el pare, mare o tutor i siguin beneficiaris l'altre cònjuge i els germans del jugador.
L'impagament continuat de tres mesos sense causa justificant serà motiu d'estudi d'expulsió de la AGRUPACIÓ,

IX - La Junta Directiva organitzarà per la seva àrea econòmica i social la creació i administració d'un fons econòmic-social cada temporada i en funció del pressupost aprovat per l'Assemblea.

X – El carnet de soci comporta el pagament del corresponent quota també.

Normativa

XI - Tots els integrants de la AGRUPACIÓ estan obligats a complir el present reglament, de tal forma que quan entri a l'ENTITAT, se li entregarà una còpia per al seu coneixement.  Si és un jugador menor d'edat se li donarà als pares o representants.
L'incompliment d'aquesta normativa, donarà lloc a l'aplicació de les sancions pertinents.

XII – Tot problema que tingui un jugador i que afecti al desenvolupament esportiu, haura de comunicar-ho al seu Entrenador i/o Delegat.
Si aquests ho creuen oportú ho traslladaran al Coordinador corresponent i així mateix aquest ho podrà traslladar a la Junta Directiva. 

XIII – Cap jugador haurà de realitzar crítiques ofensives, ni de partidisme contra qualsevol persona component de la AGRUPACIÓ, sigui qualsevol la circumstància per la qual s'ha efectuat. Es reserva l'ENTITAT després de realitzar els corresponents accions l'expulsió del jugador.
Igualment, en cas que tal fet ocorri amb algun pare o responsable del jugador, se li escoltarà i en cas de reincidència serà expulsat si és soci,  convidat a no assistir als partits que jugui el jugador i fins i tot expulsar el jugador.

 XIV – L'Entrenador i Delegat de l'equip tenen plena autoritat de decisió, i són els responsables de l'equip. Han de donar compte al Coordinador i aquest a la comissió corresponent.

XV – En cas de produir-se alguna de les faltes enumerades a l'article XVI  del present reglament, la secretaria s'encarregarà d'estudiar i aplicar la reglamentació vigent prèvia comunicació al president.

XVI - Seran faltes sancionables:
	Les absències no justificades als entrenaments, partits i activitats l'equip i de la AGRUPACIÓ.
	Les amonestacions i expulsions produïdes per comportaments incorrectes i segons defineix el reglament de la Federació Catalana de Futbol, contra àrbitres, companys, contraris, pròpia Entitat, etc. en el transcurs dels partits. 
	Discussions i baralles entre companys.
	Falta d'interès a la realització de partits i entrenaments.

Desconsideració en l'ús del material, tant de la AGRUPACIÓ, companys, instal·lacions esportives, etc.
Falta d'obediència a qualsevol persona que es faci càrrec de l'equip o grup en substitució del delegat o entrenador.
Els jugadors no hauran de practicar cap esport 20 hores abans a la celebració d'un partit. A més es cuidarà especialment per estar al màxim nivell esportiu igualment 20 hores abans.
El jugador serà puntual amb els horaris que s'estableixin i a totes les convocatòries o concentracions que es puguin realitzar per a entrenaments i partits. 
Els jugadors aniran a jugar amb l'equip que li indiqui el seu Entrenador, Delegat i/o Coordinador tot i que no sigui amb què entrena regularment.
 
XVII – No es permetrà l'entrada en els vestidors a cap persona aliena a l'equip inclòs els pares, és a dir Entrenador, Delegat, Auxiliars i Coordinador.  

XVIII – Els jugadors hauran de portar netes les botes als partits.

XIX –  A l'inici de la temporada cada jugador haurà de comprar  el material esportiu uniforme de la AGRUPACIÓ:
	Borsa, Xandall, Sudadera, Parca, Pol, Guarda botes.


XX – A cada jugador se li entregarà l'equipatge corresponent que haurà de cuidar i rentar per portar al partit. Si no pogués assistir ho entregarà al Delegat amb antelació suficient al partit primer que  jugui el seu equip. No es podrà utilitzar per entrenar.

XXI – La falta de jugadors d'un equip “A” es nodrirà amb jugadors del “B”, als d'aquest del d'inferior categoria “A” i segons determini la comissió esportiva.

XXII – Els responsables esportius distribuiran els jugadors cada inici de temporada i aniran modificant la composició dels equips si ho creuen convenient al llarg de la mateixa. El jugador que es negui a complir la decisió serà expulsat.

XXIII – La Junta Directiva decidirà si es dóna la baixa al jugador que la sol·liciti i que condicions.

XXIV – Les concentracions dels equips es realitzaran sempre en el local social.

XXV – El suplent de l'entrenador és el Delegat.

XXVI – En la caseta de l'àrbitre només pot entrar el Delegat de camp i el d'equip.

XXVII – El capità l’anomena l'entrenador i ha de ser exemple dels altres i el responsable de l'equip en el seu aspecte intern.

XXVIII – Totes les setmanes, en el local social, els equips realitzaran  una sessió de teòrica amb pissarra , la Secretaria confeccionarà un calendari.

Norma extensiva als pares

XXIX - Els pares que acudeixin als partits, entrenaments i altres actes que realitzi la AGRUPACIÓ, tindran un comportament correcte, donant exemple de civisme i esportivitat als nens.
Vetllaran per la salut física i mental del jugador, d'acord a la seva activitat esportiva.
Si l'entrenador no disposa el contrari, cal assistir als entrenaments fins i tot amb pluja, vent, etc. Una vegada al camp, serà l'entrenador o responsable qui decidirà que tipus d'activitat s'ha de realitzar. En els partits l'àrbitre és el que decideix la conveniència o no de jugar, per tant és obligada l'assistència dels jugadors per no ser sancionat el Club per la Federació econòmica i en els punts de la classificació.


Aquest reglament s'aprova a Barcelona el 3 de Julio de 2004

REGLAMENT INTERN ESPORTIU

Aquest reglament és complementari al de  “l’Agrupació “, per tant no deixa de banda els articles allà exposats. 
1.- El jugador ha d'assistir obligatòriament a tots els entrenaments del club, procurant d'estar preparat a l'hora assenyalada d'inici. La manca d'assistència pot implicar la no alineació de titular en el partit següent. Si plou també ha d’anar, ja que si s’escau, es prepararà una sessió teòrica.
2.- El jugador haurà de dur l'equip oficial d'entrenament, el calçat adequat a la sessió i els estris d'higiene personal necessaris. La dutxa, com a norma higiènica bàsica és obligatòria així com l'ús de xancletes als vestidors i a la dutxa.
L’ entrenament es farà amb  l’EQUIPACIÓ d’entreno del club, (samarreta blanca o sudadera verda), tot l’equip haurà d’intentar estar al vestidor a les 17:30 hores camp Arístides Mallol.
3.- S'esperarà l'entrenador per saltar al terreny de joc. Si arribada l'hora d'entrenament no hagués arribat l’entrenador o el delegat, es posarà en coneixement d'una persona responsable del Club (al coordinador) perquè s'ocupi de l'equip.
4.- El capità serà el responsable del bon ordre al vestidor, informant de qualsevol incidència a l'entrenador.
5.- Un jugador lesionat està obligat també a presentar-se als entrenaments, encara que no hi pugui prendre part activa. Alhora que demostra interès, conviu amb els seus companys, analitza el partit anterior, prepara el següent amb l'entrenador, observa accions tècniques i tàctiques i escolta la teòrica. S'exclou el jugador que no es pugui desplaçar per la pròpia lesió o el malalt que no pugui sortir de casa per prescripció mèdica. En aquest cas avisarà l'entrenador abans de la sessió.
6.- El jugador té l'obligació d'assistir als partits per als quals hagi estat convocat. A tal efecte haurà de signar el full de convocatòria exposat en el club amb l'oportuna antelació l’últim dia d’entrenament. Si un jugador no es presenta a una convocatòria sense avisar, podrà ser sancionat amb 2 partits de suspensió el primer cop, 4 en cas de reincidència, i apartat de l'equip a la tercera vegada, llevat dels casos de veritable força major. Si un jugador convocat no pogués assistir al partit, haurà d'avisar a l'entrenador amb el temps suficient per a convocar un substitut. L’incompliment d’aquesta norma, és un menyspreu als companys.
Encara que plogui, s’ha d’anar igualment a la convocatòria, ja que si no es presenta l’equip amb els jugadors suficients, és motiu de sanció per part de la Federació
7.- El jugador pertany a l'entitat i per aquest motiu acceptarà les decisions tècniques del club i l'entrenador, estant a disposició de l'equip que el necessiti.
8.- El jugador com a representant actiu de l'entitat haurà d'assistir als compromisos socials que el club requereixi.
9.- Cal vetllar sempre i en tot lloc pel bon nom i la imatge del club. Tant l’entrenador, el delegat, els jugadors i els pares i mares que tinguin fills jugant a l’ Agrupació “.
10.- Els jugadors es retiraran a descansar prudentment la vigília del partit per a poder dormir un mínim de 8 hores.
11.- Les sancions imposades pel Comitè de Competició de la Federació Catalana de Futbol podran ésser endurides pel club si s'estima que el jugador, entrenador o delegat ha deteriorat la imatge de l'entitat.
12- Cada jugador haurà de fomentar un clima de companyonia amb tots els companys. Les accions comeses contra els propis companys seran sancionades amb el màxim rigor, tant si es produeixen a dins com a fora del club.
13- Qualsevol conducta d'indisciplina o desobediència en entrenaments, partits, concentracions o desplaçaments serà estudiada per la Comissió Esportiva per la seva sanció. 
14.- Tots els jugadors han de romandre junts i sota les directrius de l’entrenador, delegat i  capità durant les concentracions.
15.- Es obligatori dur sempre als partits, el DNI i el carnet del club si es té.
16.- El jugador podrà ser responsable de les actituds dels familiars que l'acompanyin. Per tant, haurem d’intentar evitar que se seguin a prop de la banqueta, donin instruccions tècniques a l'equip o danyin la imatge de l'entitat.
17.- El futbolista, l’entrenador i el delegat són la imatge de l'entitat que representen. La seva conducta i elegància en el camp i fora seran els factors determinants de la imatge del club. Per tant hauran de seguir les següents:
18.- Segons l’article Article 124è del Reglament de la F.C.F. 
1.- Els futbolistes amb llicència a favor d’un club no podran jugar ni entrenar-se en equips d’un altre, amb excepció del que estableixen les disposicions legals i les que es contenen en el present Reglament.
2.- De l’incompliment d’aquesta disposició seran responsables tant el jugador com el club on intervingui indegudament.
NORMES
Es lluirà l'uniforme amb elegància: mitgetes altes cobrint els protectors tibials i samarreta per dins del pantaló.
No es protestaran decisions arbitrals per injustes que siguin. Hi ha arbitres molt bons i altres no tant, però mai afavoreixen voluntàriament a cap equip. Si li reclames, el predisposes en contra i perjudiques el club.
Es tindrà cura del llenguatge i les formes de manifestar-se tant a nivell intern com en públic.
S'arribarà puntualment a les convocatòries i es donarà la mà a l'equip tècnic i responsables perquè siguin conscients de la teva arribada. Els partits fora quedarem al Local Social del Club 1,45  hores  abans que comenci el partit.
No està permès de marxar ningú, abans de la conclusió d'un acte oficial o partit. En arribat el moment els jugadors s'acomiadaran dels responsables de l'equip donant la mà.
La samarreta que portes és el símbol de l'entitat. Per tant has de tenir cura d'ella i respectar-la. Mai ( en cap club ) la maltractaràs, i en el vestidor ni la trepitjaràs ni la faràs servir de tovallola.
No es duran escalfadors de color diferent al pantaló sota els pantalons.
Està prohibit treure's la samarreta abans d'entrar al vestidor.
A la banqueta es romandrà vestit correctament, es mantindrà una actitud correcta i no es menjarà res.
Als entrenaments duràs l'equip oficial.
Al partit s'anirà amb sabatilles d'esport, polo i el xandall del club.
No es portaran tatuatges ni es duran polseres, cadenes, rellotges ni arracades per ser elements perillosos durant el joc, ni en entrenaments, partits o desplaçaments.
Als actes oficials en representació del club es vestirà d'acord amb l'ocasió i prevaldrà també l'apartat anterior.
No s'entrarà mai al terreny de joc fora dels horaris d'entrenament per no molestar a l'equip que estigui entrenant en aquell moment.
No es tocarà el material de l'equip que estigui entrenant.
Al vestidor es guardaran les normes d'educació i cortesia amb tothom i el mantindrem ben net i endreçat.
Qualsevol altra instrucció o norma que doni l'equip tècnic o persona qualificada del club i que no estigui contemplada en aquest reglament.
El que vingui a entrenar tindrà possibilitats de jugar el que no vingui a entrenar (sense causa justificada) podria no jugar (al menys de titular).
SANCIONS
  
1.- La infracció lleu serà sancionada amb amonestació.
2.- L'acumulació de 4 amonestacions es sancionarà amb 1 partit.
3.- Els danys materials a les instal·lacions s'hauran d'abonar.
4.- El jugador que no signi el full de convocatòria s'entendrà que no pot assistir al partit, se li comptabilitzarà com un permís personal i se’n convocarà un altre.
5.- Les faltes greus es sancionaran en funció de la falta amb la amonestació oportuna i arribat el cas amb l’expulsió de l’entitat.
6.- El material que facilita el Club (pilotes, cons, petos, roba esportiva, etc.) s’ha de cuidar i a tal efecte es podran sancionar a aquelles persones que no facin un bon ús d’ell.


