NORMATIVA INTERNA REPRESENTANTS
DELS/ DE LES FUTBOLISTES
1. Instal·lacions i material



Els/les representants, pares/mares o acompanyants dels/de les futbolistes ens hem de situar sempre a la zona
de graderia de la instal·lació per al bon desenvolupament dels entrenaments, partits i competicions.
No està permès que els nens/es entrin al terreny de joc quan estan entrenant altres equips, tampoc a la zona de
vestidors.

2. Entrenaments i partits







Els/les representants dels futbolistes hem de col·laborar en els desplaçaments, als entrenaments, partits i
competicions vetllant perquè hi siguin amb l'antelació necessària fixada pel Club.
En els partits i competicions hem de tenir una actitud correcte vers els seguidors, entrenadors/es, futbolistes
rivals i àrbitres.
Evitem donar instruccions als/a les futbolistes, animem i donem suport a als/a les nostres jugadors/es.
Avisem amb antelació a l'entrenador/a si no es pot assistir a un entrenament o partit, o en cas de retard.
Ajudem perquè els nostres futbolistes assisteixin als entrenaments i partits amb la roba oficial del club (no venir
canviats de casa).
Tots els/les jugadors/es del club defensem la mateixa samarreta i escut, pel que estaran a disposició de la
coordinació esportiva per jugar a l'equip que els/les entrenadors/es i el coordinador estimin oportú, en funció de
les necessitats dels diferents equips, sempre valorant el que és millor per al Club i per el/la futbolista.

3. Convivència




Hem de col·laborar en fomentar l'esperit de companyonia en l'àmbit d'equip i club.
Defugim de comportaments violents o insultants en qualsevol manifestació esportiva o social del club.
Si ens considerem perjudicats pels comportaments violents o insultants per part de socis o seguidors del nostre o
d'un altre club, tindrem dret a requerir la mediació de la Junta Directiva per a la defensa dels nostres drets.

4. Vestidor






PROMESES: Pot entrà al Vestidor 1 adult (acompanyant) per nen/a, per tal d'ajudar-lo a canviar-se de roba,
preparar i recollir les pertinences. Els entrenadors/es ajudaran en tot el que puguin als nens/es i regulen
l'entrada/sortida d'adults
PRE-BENJAMÍ: Estem 3 equips repartits en 2 vestidors, poden entrar 2/3 adults voluntaris/es per tal d'ajudar a
tots/es els nens/es, no només al seu fill/a, i juntament amb els entrenadors/es que a més a més regulen
l'entrada/sortida d'adults.
BENJAMÍ: Es canviaran sols/es. Els entrenadors/es ajuden a qui ho necessiti i regulen l'entrada/sortida d'adults
del vestidor si calgués ajuda concreta a algú.

5. Telèfons mòbils i xarxes socials





Evitem que els/les futbolistes portin objectes de valor, diners ni telèfons mòbils.
Queda totalment prohibit fer ús del telèfon mòbil al vestuari.
El club no es fa responsable de cap pèrdua ni robatori.
Els grups de missatgeria creats pels nostres entrenadors/es són de caràcter informatiu (convocatòries, circulars i
informacions d'interès del club). No són espais per a debats futbolístics ni d'altres tipus.

El no compliment d'aquestes normes poden derivar per part de la Junta Directiva en un procés
sancionador o de l'expulsió del Club.
#ORGULLMOLINENC
Respecte, Solidaritat, Esforç, Superació

