
 
 

NORMATIVA DEL CLUB TEMPORADA 19/20 

Benvolguts  pares, mares i jugadors/es: 

Per tal de millorar la convivència i el rendiment esportiu i personal els 

jugadors que formen part de l’Esporles Volei Club es comprometen a: 

• Conèixer i complir les directrius del Club. 

• Tenir cura del material i de les instal·lacions 

• Respectar les persones amb qui conviurem durant tota la temporada 

(companys, adversaris, àrbitres, entrenadors...). 

ENTRENAMENTS 

Als entrenaments anam a fer esport, per això: 

• Arribarem 10 minuts abans d’hora a l’entrenament per preparar-

nos.  

• Entre tots treurem i recollirem el material que hem necessitat. 

• Hem d’assistir a tots els entrenaments. Només podrem faltar si 

estam malalts o per altres causes greus (s’han de programar els 

estudis, les cites mèdiques, els viatges, etc. tenint en compte els 

entrenaments i els partits). 

• Les faltes d’assistència i de puntualitat s’han d’avisar el dia 

abans. Tendrem els telèfons mòbils en silenci i amagats en 

començar l’entrenament. 

• Hem de dur roba d’entrenament: camisetes esportives,  calçons 

curts (si fa molt de fred es poden dur leguins), sostens esportius (per 

a jugadores), genolleres, calçat esportiu (preferiblement de volei) i 

roba d’abric per abans i després de l’entrenament.  

• Durem aigua per hidratar-nos.   

• Els cabells els durem recollits, fora de la cara.  

• No durem joies,  complements ni maquillatge.  

• No menjarem dins el pavelló ni rovegarem xiclet.  

• Aconsellam no haver menjat molt abans de l’entrenament així com  

dur una dieta saludable. 

PARTITS 

El partit és la recompensa a l’esforç i compromís als entrenaments.  

• Pregam que no falteu als partits per motius que es puguin evitar. 

(encara que estiguem lesionats/des hi hem d’anar, continuam 

formant part de l’equip). En el cas de tenir un viatge o algun altre 

compromís que impedeixi l’assistència al partit s’ha d’avisar tot d’una 

que es sàpiga, d’aquesta manera l’entrenador/a podrà programar els 

partits. 



 
 

• Els/les jugadors/es han d’anar amb tota l’equipació de joc: 

equipatge per jugar, calces, camiseta d’escalfament i el xandall 

sencer posat (per anar i venir) que, preferentment, només 

s’utilitzarà per als partits. S’ha de cuidar en tot moment i els 

complements preferiblement han de ser de color Royal(color del Club). 

• Quan jugam a casa, entre tots/es treurem i recollirem el material 

que necessitam per al partit així com les deixalles que s’hagin fet. 

• Tots els pares dels/les jugadors/es hauran d'acompanyar l’equip, als 

partits de fora, en alguna ocasió. Si es fa una roda de desplaçaments 

i algun pare no hi pot anar el dia que li toca, es posarà d'acord per 

canviar el torn. 

RECORDAM 

• La temporada abraça des de l’inici fins el final de les competicions 

oficials (lliga i/o diades), període de compromís del jugador, després 

d’aquestes dades tota implicació amb el Club és voluntària. 

• El compromís adquirit durant la temporada entre club-jugador o 

jugador-club queda rescindida en el moment d’incompliment d’alguna 

de les obligacions recíproques. 

• El Club es reserva el dret de sancionar o inclús expulsar a qualsevol 

membre  segons la gravetat dels fets davant l’incompliment de les 

normes. 

• La sanció imposada serà decidida en Directiva seguint les directrius 

del Reglament de Règim Intern del Club. 

 

És important que hi hagi un compromís i voluntat, per part de tots, 

en complir i fer complir aquestes normes i que es pugui fer del volei 

un esport de futur i de qualitat, promovent el desenvolupament 

d'una generació d'esportistes sòlida, compromesa, respectuosa i 

competitiva, mitjançant la pràctica i promoció de valors, un dels 

principals objectius del Club. 

 

 

                 El Club 

             Esporles setembre de 2019 

 


