REGLAMENT DISCIPLINARI:


LA COMISSIÓ DISCIPLINÀRIA :
 Estarà formada per un vicepresident i dos integrants més de la Junta Directiva, nomenats per acord de la
mateixa.
 Serà l'encarregada de sancionar en relació a faltes greus i molt greus comeses per qualsevol membre
del Club.
 Si l'autor d'una falta disciplinària és un/a jugador/a, també formaran part d'aquesta comissió el/la seu/va
entrenador/a i un coordinador esportiu.



El present Règim Disciplinari serà d'aplicació per a tots/es els/les membres que formen part del Club, inclosos
pares, mares, tutors legals i familiars en general.
Les faltes són conductes o actes contraris als valors que ha estipulat EL FC ARGENTONA i que resulten
perjudicials per al seu bon funcionament o la seva imatge institucional.
Les faltes poden ser:
 Lleus,
 Greus
 Molt greus.








Són faltes lleus:
 faltes injustificades de puntualitat i/o assistència a entrenaments, partits i activitats programades.
 Actitud passiva que alteri lleument el desenvolupament normal de les activitats.
 Mostres de desconsideració i/o incorreccions , de caràcter lleu, en vers a qualsevol membre del Club,
equips contraris, àrbitres i públic en general.
 Causar danys de caràcter lleu, de manera intencionada, en el material esportiu, en les instal·lacions o
objectes/pertinences de qualsevol membre del Club.
 Incompliment de l'obligatorietat de vestir amb la indumentària del club.
Són faltes greus:
 La reiteració de faltes injustificades de puntualitat i/o assistència als entrenaments, partits i actes
acordats. A tal efecte, es considerarà reiteració a partir de tres faltes d'assistència o absències.
 La reiteració en mostres de desconsideració i/o incorreccions , en vers a qualsevol membre del Club,
equips contraris, àrbitres i públic en general, així com qualsevol comportament greu d'aquest tipus,
considerant-se englobats actes com amenaces o indisciplina reiterada.
 Causar danys de caràcter greu, de manera intencionada, en el material esportiu, en les instal·lacions o
objectes/pertinences de qualsevol membre del Club.
 La comissió d'actes de caràcter greu que alterin el normal funcionament de les activitats.
 La comissió de tres faltes lleus durant la temporada.



Són faltes molt greus:
 Els actes d'indisciplina, injúries o ofenses molt greus contra membres del Club i/o altres que deteriorin la
imatge del Club.
 L'agressió física o amenaça greu a membres del Club, altres clubs, així com arbitres, espectadors. etc
que ocasioni un greu perjudici per a la imatge institucional.
 Causar danys de caràcter molt greu, de manera intencionada, en el material esportiu, en les
instal·lacions o objectes/pertinences de qualsevol membre del Club.
 Contravenir greument aquest Règim Intern.
 La comissió de tres faltes greus durant la temporada.



Sancions:








Les faltes lleus podran ser sancionades pel/per entrenador/a i/o el Coordinador/a Esportiu/va.
Les faltes greus i molt greus seran sancionades per la Comissió Disciplinària.
En el cas dels jugadors: la comissió d'una falta lleu comportarà un apercibiment verbal o escrit; la
comissió d'una falta greu comportarà una sanció mínima de 3 dies naturals i màxima de 30 dies naturals
d'exclusió d'entrenaments i competicions; la comissió d'una falta molt greu comportarà una sanció
mínima 31 dies naturals d'exclusió d'entrenaments i competicions o l'expulsió de l'entitat.
En el cas de pares, mares, tutors , representants o familiars, la comissió d'una falta lleu comportarà un
apercibiment verbal o escrit i la comissió d'una falta greu o molt greu comportarà una sanció determinada
per la Junta Directiva que pot derivar com a mesura més extrema en la impossibilitat de formar part del
club o accedir a les instal·lacions.
En el cas dels socis/es, la comissió d'una falta lleu comportarà un apercibiment verbal o escrit i la
comissió d'una falta greu o molt greu comportarà una sanció determinada per la Junta Directiva que pot
derivar com a mesura més extrema en la impossibilitat de formar part del club o accedir a les
instal·lacions.



PROCEDIMENT SANCIONADOR














No es podran imposar sancions per faltes greus o molt greus sense la instrucció d'un expedient
disciplinari.
La Comissió disciplinària designarà un/a instructor/a, que escoltarà les raons del/ de la entrenador/a i/o
del/de la Coordinador/a esportiu/va. A partir d'aquí redactarà un informe en el qual es detallaran les
característiques de la falta disciplinària i el lliurarà en un termini màxim de 5 dies naturals a la Comissió
Disciplinària.
L'instructor de l'expedient assistirà a les reunions de la Comissió Disciplinària amb veu però sense vot.
Si es decideix la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a l'/la interessat/da, al/la jugador/a, als
seus pares o tutors, a l'/la entrenador/a i al/la Coordinador/a esportiu/va , que podran presentar les
al·legacions i/o les justificacions que estimin adients en un termini no superior a 5 dies naturals.
La resolució de l'expedient disciplinari haurà de produir-se en un termini màxim de 15 dies naturals a
partir de la data d'inici del mateix.
La resolució de la Comissió Disciplinària es podrà recórrer davant la Junta Directiva en un termini màxim
de 5 dies naturals des de la comunicació a l'/la interessat/da.
La Junta Directiva es pronunciarà sobre el recurs en un termini màxim de 5 dies naturals des de la seva
presentació.
La decisió final de la Junta Directiva davant un recurs sobre una sanció aprovada per la Comissió
Disciplinària es considerarà ferma a tots els efectes.
En qualsevol cas, les resolucions d'obertura d'expedient, de sobreseïment, de sanció per falta greu o
molt greu, i si s'escau, de resolució de recurs, seran comunicades a l'/la interessat/da per escrit, i en el
cas de menors d'edat, a la seva familia.

DISPOSICIÓ FINAL:
 Aquest Reglament ha estat aprovat per la Junta Directiva a Argentona el 5 de juliol de 2010.

