La convivencia en qualsevol tipus de comunitat requereix de l’exercici diari de certes habilitats
socials, com deuen de ser el respecte i la tolerancia entre les persones i el seguiment d’unes normes
minimes reguladores dels drets i deures de tots els membres de la comunitat esportiva de un club
(pares/mares, alumnes, entrenadors i personal no docent).
Aquestes normes minimes van recollides en aquest document que ha elaborat el nostre club esportiu
i que es denomina REGLAMENT DE RÈGIM INTERNE. Aquest document emana del Projecte Esportiu
del propi club per el que s’estableixen els Drets i Deures dels alumnes.

NORMATIVA FÚTBOL BASE
I FILOSOFIA DE L’ESCOLA
Art01.- Formar integralment al xiquet/a, tant a nivell futbolístic com humà.
Art02.- Crear consciència d'escola. Els xiquets formen part del C.D. JÁVEA no són d'una lletra o un
grup tancat.
Art03.- Dotar d'oportunitats de joc sent conseqüents amb l'actitud i la aptitud.
Art04.- Ajudar a crear un vincle afectiu entre C.D. JÁVEA i els integrants de la escola.
Art05.- Cuidar la imatge de l'entitat que representem i a la seua massa social per allà on anàrem.
Art06.- Aconseguir els objectius aplicant la metodologia establerta per la Direcció Esportiva de
l'Escola.
Art07.- A favorir un ambient de treball en equip que genere experiències positives.
Art08.- Respectar l'organigrama de l'Escola de Formació del C.D. JÁVEA.

II FUNCIONS DE L’ENTRENADOR
Art01.- Treballar amb la plantilla que dispose el club al seu càrrec.
Art02.- Tractar amb respecte a qualsevol integrant de l’ E. F. B.
Art03.- Portar al dia entrenaments, informes, partits, estadística i captació.
Art04.- Informar davant qualsevol problema segons l'organigrama establit.
Art05.- Disposar de fulls actualitzats amb les dades dels jugadors que componen la seua plantilla.
Art06.- Redactar informes de la dinàmica del seu equip a requeriment de la direcció esportiva de
l’Escola.
Art07.- Establir capitans d’equips.
Art08.- Conèixer les notes acadèmiques dels seus alumnes.
Art09.- Acudir a les reunions convocades per la direcció esportiva de la E.F.B.
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Art10.- Arreplegar i deixar les fiches semanalment en el CASILLERO ubicat per a tal efecte.
Art11.-Tancar el vestuari amb clau responsabilitzant-se de la mateixa i encarregar-se del que en
ell esdevé.
Art12.- Conèixer i respectar les funcions del delegat.
Art13.- Assabentar-se dels horaris dels seus partits.
Art14.- Comunicar els resultats dels partits i les seues incidències després de la seua finalització
als seus coordinadors.
Art15.- Comunicar a la coordinació d'àrea, de manera immediata, qualsevol irregularitat en un
partit per saber la manera de procedir.
Art16.- Cuidar que els jugadors siguen atesos pels serveis mèdics del club.
Art17.- Demanar autorització a direcció esportiva de l'escola per a que jugadors que no
pertanguen al seu equip puguen entrenar o jugar amb ell.
Art18.- Controlar les absències dels jugadors.
Art19.- Demanar permís per variar el dia o l'hora dels entrenaments a la direcció esportiva de
l'escola.
Art20.- Promoure el respecte i cura de les instal·lacions.
Art21.- Arreplegar i tornar el material, cuidant que no falte res.
Art22.- Complir amb les directrius de l'escola.
Art23.- Complir i fer complir les normes de l'escola.
Art24.- Planificar i detallar el treball desenvolupat en cada plantilla.

III ENTRENAMENTS
Art01.- Els jugadors hauran d'estar preparats per a treballar a l'hora assenyalada, per la qual cosa
hauran d'arribar a l'entrenament amb el temps d'antelació que cadascun necessite.
Art02.- Es comunicarà a l'entrenador amb la deguda antelació la No assistència als entrenaments.
Art03.- Els jugadors hauran de complir les indicacions de l'entrenador o persona en qui delegue,
en totes les sessions sota supervisió de la direcció de l'escola.
Art04.- La entrega dels jugadors serà total, tractant de millorar cada dia la seua condició física,
tècnica, tàctica i psicològica.
Art05.- És obligatori llegir el full de citació als partits i signar en cas d'estar convocat.
Art06.- Mai s'abandonarà un entrenament sense causa justificada i s'haurà de comptar amb
l'autorització de l'entrenador.
Art07.- Queda totalment prohibida l'entrada al terreny de joc a tota persona aliena a la plantilla i
al cos tècnic durant el transcurs dels entrenaments.
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IV DESPLAÇAMENTS I CONCENTRACIONS
Art01.- Solament els tècnics de la plantilla, jugadors i auxiliars utilitzaran el mitjà de transport que
el club pose a la seua disposició si fóra necessari, tant en l'anada com en la tornada, de forma
obligatòria, qualsevol variació serà consultada a la direcció de l'escola.
Art02.- Queda terminantment prohibit que en el mitjà de transport facilitat pel club viatgen
persones que no pertanguen a la plantilla o el seu cos tècnic, excepte autorització expressa de la
direcció de l'escola.
Art03.- Si un jugador no poguera presentar-se a la disputa d'un partit, haurà de comunicar-ho
amb la suficient antelació, llevat que es prove la impossibilitat de fer-ho.
Art04.- Durant les concentracions i desplaçaments els jugadors hauran d'ajustar-se al menú
alimentari que dispose l'equip mèdic o tècnic, sense variació alguna excepte casos excepcionals i
prèvia autorització dels mateixos.
Art05.- La plantilla i cos tècnic es mantindrà unida en tot moment excepte causa justificada.
Art06.- Es respectarà la neteja, decòrum i integritat de l'autobús i instal·lacions on es desenvolupe
l'activitat de l'equip.

V ELS PARTITS
Art01.- L'equip al complet eixirà unit del vestuari cap al terreny de joc tant per a l'escalfament
com per a disposar-se a començar el partit.
Art02.- Queden prohibides les eixides nocturnes 48h abans d'un partit.
Art03.- El temps transcorregut entre el final de l'últim menjar abans del partit i l'hora de
començament de l'escalfament mai serà inferior a 3 hores.
Art04.- No es protestaran les decisions arbitrals.
Art05.- Prohibit a jugadors i tècnics dirigir-se al públic durant l’encontre ni a la finalització del
mateix.
Art06.- En acabar l’encontre, l'entrenador del club haurà d'apropar-se al rival per a donar-li la mà,
igualment els nostres jugadors faran el propi amb els de l'altre equip i l'arbitre en la mesura que
siga possible.
Art07.- Durant la disputa del partit queda terminantment prohibida la presència en la banqueta
de tota persona aliena a la convocatòria i al cos tècnic.
Art08.- En cap cas es menjarà ni beurà en la banqueta que no siga aigua i/o beguda isotònica
autoritzada.
Art09.- S'acudirà al camp de joc el dia dels partits amb un temps no inferior a una hora.
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Art10.- Abans dels partits, l'entrenador, delegat i capità hauran de donar la benvinguda a l'àrbitre.
De la mateixa manera, en finalitzar, hauran de dirigir-se a ell per a agrair i reconèixer la seua
tasca.

VI LA UNIFORMITAT
Art01.- Tots els membres de la plantilla i cos tècnic hauran de presentar-se amb la indumentària
facilitada per l'escola per a tal efecte.
Art02.- Tot entrenament es durà a terme amb la indumentària facilitada per l'escola per a tal
activitat.
Art03.- S'assistirà als actes socials, institucionals i/o culturals als quals cite l'escola amb la
indumentària que es marque des de la mateixa.
Art04.- El jugador utilitzarà en els partits tant oficials com a amistosos la indumentària oficial
facilitada per l'escola per a aquests esdeveniments.
Art05.- El bon ús i decoro en la uniformitat s'entén inherent al correcte compliment de les normes
d'uniformitat.
Art06.- Cada jugador és responsable del seu equipament. La pèrdua o trencament de les peces
que ho componen comportarà la reposició del mateix mitjançant l'abonament a l'escola de la
quantitat corresponent per a l'adquisició de l'article en qüestió.
Art07.- Els jugadors eixiran al terreny de joc amb la equipació perfectament proveïda.

VII INSTAL·LACIONS, VESTUARIS I MATERIAL DE TREBALL
Art01.- Es respectaran tant les instal·lacions com el material esportiu de la pròpia escola i dels
equips rivals.
Art02.- Els telèfons mòbils quedaran apagats des de l'entrada al vestuari fins a l'eixida del mateix
en finalitzar l’encontre o entrenament.
Art03.- El vestidor es considerarà lloc exclusiu de treball i preparació dels partits i entrenaments,
per tant, queda terminantment prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'equip i cos tècnic
excepte autorització expressa.
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VIII HIGIENE
Art01.- Tots els jugadors hauran de portar als partits i entrenaments tot el necessari per dutxar-se
i canviar-se en finalitzar el mateix.

IX LESIONS I MALALTIES
Art01.- Quan algun jugador senta símptomes d'una possible lesió i/o malaltia haurà de posar-ho
en coneixement de l'entrenador el més aviat possible.

X ELS PARES/MARES
Art01.- Respectaran en tot moment el treball de l'entrenador sense interferències ni crítiques. Per
tractar possibles dubtes o preocupacions sobre la formació dels seus fills es dirigiran sempre a la
direció de la escola.
Art02.- La seua funció en el transcurs del partit serà la d'animar al seu fill i resta de companys, no
intervenint en la parcel·la de l'entrenador i àrbitre.

XI NORMES ESPECIALS
Art01.- Els jugadors col·laboraran amb els companys i els animaran sempre.
Art02.- Tota persona de l'escola es mostrarà respectuosa sempre i en tot lloc davant els seus
companys, cos tècnic, personal, jugadors i personal d'altres equips, àrbitres, pares i totes aquelles
persones amb les quals tinga contacte mentre represente a l'entitat en qualsevol activitat.
Art03.- Abstenir-se de realitzar bromes que puguen considerar-se pesades o de mal gust i puguen
pertorbar les relacions d'amistat i companyerisme entre els jugadors.
Art04.- Els jugadors no realitzaran activitat esportiva reglada al marge sense consentiment de la
direció de l'escola, excepte en el cas de les activitats pròpies del curs en el qual es trobe dins del
seu centre de estudis.
Art05.- Els jugadors tenen terminantment prohibit fumar, consumir alcohol o qualsevol
substància estupefaent.
Art06.- Mentre es pertanga a l'escola, cap jugador podrà realitzar entrenaments, proves o
mantenir converses amb altres equips sense l'autorització expressa dels responsables del mateix.
Art07.- Sempre que l'entrenador es dirigisca a la plantilla, aquesta es mostrarà respectuosa tant
amb ell com amb qualsevol company que poguera intervenir.
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Art08.- Cap jugador podrà exercitar-se en un gimnàs sense l'autorització prèvia de l'entrenador
i/o preparador físic. Cas d’obtenir-la, es duria a terme sempre sota la supervisió i planificació del
cos tècnic.
Art09.- No es concediran baixes federatives a jugadors que tinguen rebuts pendents amb l'escola
fins que no es satisfaguen.
Art10.- No es facilitaran baixes o altes sense el beneplàcit de la Direcció de l’Escola.

XII DELEGATS
Segons el reglament de la RFEF les principals obligacions dels delegats son:
Art01.- Instruir als seus jugadors per a que actüen abans, durant i despres de cada partit en la
maxima deportivitat i correccio.
Art02.- Identificar-se davant l'arbit, abans del començament de cada partit i presentar les
llicencies numerades dels jugadors de l'equip i cos tecnic.
Art03.- Firmar l'acta del trobament al terme del mateix.
Art04.- Posar en coneiximent de l'arbit qualsevol incidencia que se hi haja produit abans, en el
transcurs o despres del partit.
Ademes d'estes obligacions i com normativa propia del Club, el delegat tindra les següents
responsabilitats:
Art05.- Comprobar les actes.
Art06.- Controlar els possibles jugadors sancionats.
Art07.- Arreplegar i tornar les fiches.
Art08.- Colaborar amb el técnic anotant els canvis de jugadors, gols i targetes.
Art09.- Controlar la coincidencia EQUIPACIONES (2ª EQUIPACIONES).
Art10- Comunicar a la Coordinacio d'immediat les incidencies greus sorgides en els partits.
Art11.- Controlar el material medic.
Art12.- Verificar horaris.
Art13.- SUPERVISAR les instalacions a utilisar per l'equip.
Art14.- SUPERVISAR el comportament dels jugadors fora del terreny de joc (Tant social com
EDUCACIONAL) prenent mides correctores conjuntament en l'entrenador.
Art15.- Exigir als jugadors que el tracte del material siga l'adequat, obligant-los a que siguen
responsables en el material i les instalacions que utilisen.
Art16.- Mantindre l'image del Club, dient en cada moment com se deu vestir i actuar.
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XIII REGIMEN DISCIPLINARI
Art01.- L'incompliment de qualsevol articul sera registrat per la direccio de l'escola reservant-se el
dret de sancionar-ho d'acort a la gravetat del mateix.
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