REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
HANDBOL LA GARRIGA

2015

Reglament de règim intern
En aquest document es detallen els drets i els deures que, d’acord amb els Estatuts del Club
Handbol la Garriga, tots els integrants del club, jugadors/es, entrenadors/es, delegats/des, i
oficials, han de gaudir, complir i respectar.
Aquest catàleg de normes ha estat redactat per l’àrea esportiva de la Junta Directiva, d’acord
amb la Direcció Tècnica del club.
La impossibilitat del compliment d’aquestes normes, o les llacunes no previstes per aquest
reglament, hauran de ser tractades cas per cas, per l’estament del Club que correspongui.
1

Oficials

1.1

El/La delegat/da d’equip

Cada equip del Club, a proposta de l'entrenador i d’acord amb els pares i mares o jugadors,
segons s'escaigui, es nomenarà un delegat titular i un delegat suplent i correspondrà a la Junta
Directiva ratificar-ne el nomenament. La durada del càrrec serà per una temporada i el
nomenament es farà a l’inici de cada temporada.
Obligacions genèriques del delegat
1. La persona designada per a ser delegat/da d’equip s’assabentarà dels drets i deures
inherents al seu càrrec que, segons el Reglament de competicions de la Federació Catalana
d’Handbol, ha de complir i fer complir (veure la Secció 1.3 d’aquest reglament).
2. El delegat representarà l’equip en el transcurs dels actes esportius als quals participi.
3. Fins a la categoria cadet, aprofitant que així ho estableix el reglament de la Federació, el
delegat d’equip podrà assumir les funcions de delegat de camp.
4. Juntament amb l’entrenador, serà responsable de: el comportament dels jugadors, el bon ús
del material i de les instal·lacions públiques i del club per part de tots els integrants de
l’equip (inclosos entrenadors i oficials).
5. Serà el responsable de presentar i recollir les llicències a l’equip arbitral i, juntament amb el
delegat de camp i, per ordre de la tresoreria del club, fer els pagaments a l’esmentat equip
arbitral. També haurà de recollir i comprovar l’acta del partit.
6. En cas que es produeixin incidències remarcables durant el transcurs del partit, n’informarà a
la Junta Directiva i al coordinador tècnic amb la màxima celeritat possible.
7. L’oficial que sigui sancionat econòmicament pel Comitè de Competició de la Federació
Catalana d’Handbol, o el Comitè de Competició de la federació /consell corresponent, es farà
càrrec de l’import de la sanció. Si la Junta Directiva ho considera oportú i només en casos de
faltes greus i/o molt greus, el club podria ser-se càrrec de l’import de la sanció.
Obligacions relatives a l’equip
1. Fer-se responsable de la sol·licitud, lliurament i devolució del material esportiu.
2. Comprovar la correcta tramitació de les fitxes de tots els integrants de l’equip
3. Vetllar per tal de que tots els integrants de l’equip participin, sempre que sigui possible, de
les activitats organitzades pel club.
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Recomanacions relatives a l’equip
1. El delegat haurà d’estar informat de les dades pràctiques dels equips contraris (sancions,
horari i adreces) així com organitzar, durant la setmana, si s’escau, el desplaçament de
l’equip.
2. Haurà de fer-se càrrec de la farmaciola i controlar que tots els integrants de l’equip disposin
de les pilotes necessàries i d’aigua.
1.2

Els delegats de camp

Obligacions genèriques
1. La persona designada per a ser delegat/da de camp s’assabentarà dels drets i deures
inherents al seu càrrec que, segons el Reglament de competicions de la Federació Catalana
d’Handbol, ha de complir i fer complir (veure la Secció 1.3 d’aquest reglament.
2. El delegat de camp que sigui sancionat econòmicament pel Comitè de Competició de la
Federació Catalana d’Handbol, o el Comitè de Competició de la federació /consell
corresponent, es farà càrrec de l’import de la sanció. Si la Junta Directiva ho considera
oportú i només en casos de faltes greus i/o molt greus, el club podria ser-se càrrec de
l’import de la sanció.
Per a la reglamentació de sancions o expedients disciplinaris s’aplicarà el règim disciplinari
previst al present Reglament de règim intern, secció 4.
1.3

Reglament de la Federació relatiu als Oficials

Tot seguit es detalla el Reglament de la Federació Catalana d’Handbol que fa referència als
deures dels oficials en un partit. En el cas de les categories que competeixin en el marc del
CEVO també és vàlid
1. A les categories de benjamí, aleví, infantil i cadet, una mateixa persona podrà desenvolupar
les funcions de delegat d’equip i de delegat de camp però caldrà especificar-li a l’àrbitre que
l’inscrigui a l’acta a les dues caselles de l’acta.
2. En els partits oficials, haurem d’indicar als àrbitres la funció que desenvoluparà cadascun
dels titulars de la llicència d’oficial d’equip, en el moment de la presentació de les llicències.
3. Un oficial d’equip, per poder seure a la banqueta de jugadors/es i oficials, haurà d’estar
obligatòriament en possessió de la llicència corresponent.
4. Un oficial d’equip amb llicència degudament tramitada pot actuar com a delegat d’equip o
delegat de camp amb tots els equips del seu Club, sigui quina sigui la seva categoria, sense
importar l’equip que figuri a la llicència.
5. Les funcions a desenvolupar per un oficial d’equip en un partit seran aquelles a les que
estigui obligat segons el càrrec que hagi d’exercir en el mateix, del que prèviament s’haurà
informat als àrbitres.
6. Seran obligacions del delegat de camp les detallades a continuació:
a) Oferir-se als àrbitres en el moment que aquests es presentin al camp i complir les
instruccions que li comuniquin, abans del partit o durant el seu transcurs, sobre correcció
de deficiències en el marcatge del terreny, col·locació de les xarxes, distribució de les
forces de seguretat per assegurar un millor ordre, etc.
b) Oferir-se igualment, al capità, al delegat de l’equip contrari i al delegat federatiu, si fos el
cas, abans de començar el partit.
c) Tenir en compte que se’ls faci l’abonament als àrbitres, si així ho contempla la normativa
de la competició, abans del començament del partit, del rebut de les despeses arbitrals.
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d) Impedir que entre les línies que delimiten el terreny de joc i les llotges del públic se situïn
unes altres persones que no siguin les autoritzades.
e) Evitar que tinguin accés al vestuari del àrbitres unes altres persones que no siguin el
delegat federatiu, el representant del Comitè d’Àrbitres, els delegats dels clubs
contendents, els capitans dels equips i el propi delegat de camp.
f) Col·laborar amb el delegat de l’autoritat competent i amb el cap de les Forces de
Seguretat, als quals s’oferirà abans de començar el partit, per un millor compliment de la
seva respectiva missió, a fi i efecte d’assegurar l’ordre, facilitar el desenvolupament del
partit i conjugar qualsevol incident que s’hi produís abans i després, procurant que el
públic no s’estacioni al passadís destinat als àrbitres i jugadors, els molesti o se situï al
costat dels vestuaris.
g) Acompanyar els àrbitres al seu vestuari, tant en acabar el primer temps com al final del
partit, i fer-ho igualment amb l’equip visitant o els àrbitres des del camp al lloc on
s’allotgin i inclusivament fins on convingui per a la seva protecció, quan l’actitud del
públic faci preveure una possible agressió.
h) Sol·licitar la protecció de les Forces de Seguretat a requeriment dels àrbitres, o per pròpia
iniciativa, si ho creu aconsellable.
i) El club que no presenti delegat de camp serà sancionat amb multa segons el que disposi
el règim disciplinari.
2

Entrenadors

Seran considerats entrenadors/es tots aquells que tinguin llicència com a tal, vigent del club.
Com a entrenadors/es del Club, restaran sotmesos en primera instància a les disposicions
d’aquest reglament, i a la disciplina del Coordinador i de la Junta Directiva.
Com a entrenadors/es del Club es comprometen a:
1. Ser el responsables del grup que els toca dirigir.
2. Dur a terme la planificació esportiva pactada amb la Direcció Tècnica del Club així com
aplicar la millor metodologia a tal efecte.
3. Fer-se responsables d’aplicar, segons el seu propi criteri, les conseqüències de les faltes
considerades lleus comeses pels jugadors del seu equip. En cas de que així ho requerís la
junta directiva, prendre part davant d’una possible acció en un cas de falta greu.
4. Vetllar perquè els seus jugadors participin en els actes del club, en els entrenaments i partits
propis.
5. Vetllar perquè s’utilitzin totes les instal·lacions esportives de forma correcta, evitant el seu
deteriorament o desperfectes i, com a representants del club, tenir cura de guardar la bona
imatge de l’entitat tant a dins com a fora de les pistes de joc, durant els desplaçaments i allà
on vagin en nom del Club.
6. Informar de reincidències injustificades de comportaments inadequats o faltes de
jugadors/es a l’òrgan competent del Club.
7. L’entrenador/a que sigui sancionat econòmicament pel Comitè de Competició de la Federació
Catalana d’Handbol, o el Comitè de Competició de la federació /consell corresponent, es farà
càrrec de l’import de la sanció. Si la Junta Directiva ho considera oportú i només en casos de
faltes greus i/o molt greus, el club podria ser-se càrrec l’import de la sanció.
Per a la reglamentació de sancions o expedients disciplinaris s’aplicarà el règim disciplinari
previst al present Reglament de règim intern, secció 4.
3

Jugadors

Seran considerats jugadors/es tots aquells que tinguin fitxa vigent del club. Com a jugadors/es
del Club, restaran sotmesos, en primera instància a les disposicions d’aquest reglament, i a la
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disciplina de l’Entrenador, els Oficials del seu equip, el Coordinador, i la Junta.
Els jugadors/es de l’Handbol la Garriga es comprometen a:
1. Estar canviats amb roba d’esport a l’hora de l’inici de l’entrenament i a l’hora de la
convocatòria del partit acceptant la possible sanció, per part de l’entrenador, en cas de no
complir-se aquest punt.
2. Dutxar-se. És obligatori que cada jugador/a, llevat de causes justificades, es dutxi al finalitzar
cada entrenament i cada partit sempre que les instal·lacions estiguin en condicions òptimes.
3. Participar en els actes del club, en els entrenaments i partits del seu equip, estigui convocat
o no, sens perjudici que l’entrenador n’autoritzi l’absència, tot i la no convocatòria, que es
podrà tractar de manera particular. En cas que un jugador/a no pugui assistir a un acte,
entrenament o a un partit per una causa justificada i no s'hagi pactat anteriorment amb
l'entrenador haurà d’avisar amb la màxim d’antelació possible.
4. A utilitzar totes les instal·lacions esportives de forma correcta, evitant fer-ne mal ús i a causa
d’això provocar-ne desperfectes i, com a integrants del club, tenir cura de guardar la bona
imatge de l’entitat tant a dins com a fora de les pistes de joc, durant els desplaçaments i allà
on vagin en nom del Club.
5. A tornar tot el material i equipament esportiu que lliuri el club a l’inici de la temporada, així
com a passar els controls de revisió periòdica que estimi el club. A més a més, el dia de
partit, sempre que sigui possible, cal escalfar amb la roba del Club de la temporada en curs.
6. El/la jugador/a que sigui sancionat econòmicament pel Comitè de Competició de la Federació
Catalana d’Handbol, o el Comitè de Competició de la federació/consell corresponent, es farà
càrrec de l’import de la sanció. Si la Junta Directiva ho considera oportú i només en casos de
faltes greus i/o molt greus, el club podria ser-se càrrec l’import de la sanció.
Per a la reglamentació de sancions o expedients disciplinaris s’aplicarà el règim disciplinari
previst al present Reglament de règim intern, secció 4.
4

Règim disciplinari

El règim disciplinari regulat en aquest Reglament s’entén, sense prejudici de la responsabilitat
civil o penal, en la qual puguin incórrer tots/es aquells/es components que estiguin subjectes a
la disciplina del club. L’àmbit de la potestat disciplinària esportiva s’entén a les infraccions
comeses amb ocasió o com a conseqüència del joc, competició o prova i a la conducta contrària
a la disciplina i/o normes de caràcter esportiu i de conducta, les quals com a principis generals
s’estableixen en el present Reglament. A més a més, la decisió sobre si una causa és justificada
o no és a criteri de l’entrenador essent la Direcció Tècnica i/o la Junta Directiva del Club la que,
en cas de disputa o dubte, decidirà en última instància.
Les faltes podran ser: lleus, greus i molt greus.
4.1
Són faltes LLEUS:
De responsabilitat de l’entrenador i en última instància de la Junta Directiva del Club:
1. Formular observacions o faltes de respecte a jugadors, companys, jutges, àrbitres, tècnics,
públic i autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions, en la forma que suposi una
lleugera incorrecció per tothom.
2. Descuidar la conservació i cura de les instal·lacions esportives i altres mitjans materials.
3. En general, incomplir les normes esportives per negligència o descuit excusable.
4.2
Són faltes GREUS:
De responsabilitat de la Junta Directiva però amb la possibilitat de consensuar-la amb
l’entrenador de l’equip:

Handbol la Garriga

4

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
HANDBOL LA GARRIGA

2015

1. Faltes de respecte o ofenses considerades greus a jugadors, companys, jutges, àrbitres,
tècnics, públic i autoritats esportives en l’exercici de les seves funcions, en un partit o
competició.
2. L’incompliment d’ordres i/o instruccions que s’haguessin adoptat per les persones i òrgans
competents en l’exercici de les seves funcions, en el cas que el fet no pugui considerar-se
com a falta molt greu.
3. En general, les conductes contràries a les normes esportives sempre que no es puguin
classificar com de molt greus.
4.3
Són faltes MOLT GREUS:
De responsabilitat única i exclusiva de la Junta Directiva del Club:
1. Les agressions físiques a jugadors, companys, jutges, àrbitres, tècnics, públic i autoritats
esportives en l’exercici de les seves funcions.
2. Les protestes, intimidacions o coaccions col·lectives o tumultuàries que impedeixin la
celebració d’un partit, prova o competició o que obligui a la seva suspensió.
3. La usurpació d’atribucions i/o els actes de rebel·lia contra els acords del club.
4.4
Conseqüències de la comissió de faltes
Per raons de les faltes a les quals fa referència aquest Reglament, podran imposar-se les
següents sancions:
1. Per les faltes lleus:
Advertiment per part de l’entrenador.
2. Per les faltes greus o reiteració de faltes lleus:
Amonestació per part de l’entrenador i, si s’escau, per la Junta Directiva.
3. Per les faltes molt greus o reiteració de faltes greus:
Suspensió i inhabilitació temporal per part de la Junta Directiva.
4. Reiteració de faltes molt greus:
Inhabilitació permanent per part de la Junta Directiva.
Totes les sancions imposades per la Junta Directiva hauran de ser raonades i suficientment
explicades a cada part implicada, i podran ser recorregudes davant la mateixa Junta Directiva,
en els 7 dies següents a la seva comunicació a cada part.
Disposició final. Aquest document ha estat aprovat per la Junta Directiva, a proposta de l’àrea
esportiva del Club en la data del 14 de febrer del 2015, i serà publicat i distribuït entre totes les
persones vinculades al Club d’Handbol la Garriga, i entrarà en vigor el dia 28 de febrer del
2015.

Junta Directiva del
Club Handbol la Garriga
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