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NORMATIVA DE RÈGIM INTERN ASSOCIACIÓ BÀSQUET BADALONA 

 

Aquesta Normativa de Règim Intern ha estat aprovada per la Junta Directiva, i serà 
d’obligatori compliment per a tots els membres integrants de l’Entitat. La finalitat que 
es vol assolir és millorar el comportament cívic i l’esportivitat de la nostra entitat. Cal 
tenir en compte que la finalitat del l’ABB és impartir la cultura de l’esport.  

 

Membres de la Junta Directiva.- 

Són els responsables del bon desenvolupament del Club, tanta nivell competitiu com 
social, i de vetllar que es compleixin totes les normes establertes. 

Jugadors.- 

Els/les jugadors/res es comprometen a assistir-hi tan als entrenaments com als partits, 
i esforçar-s’hi i comportar-s’hi amb esportivitat, educació i dignitat.  

Totes les faltes d’assistència als entrenaments i sobretot en els partits dels/les 
jugadors/res, han de comunicar-se al Club -Entrenadors-, i caldrà un comprovant 
signat per part dels pares o tutors legals, si s’escau. No assistir a un partit sense 
comunicació prèvia es considerarà una falta molt greu . 

Direcció Tècnica, Coordinació, i Entrenadors - 

L’Entrenador/a es el/la responsable de la formació física, tècnica dels/les jugadors/es. 
A l’hora també vetllarà i es responsabilitzarà per tal que el/les jugadors/es observin les 
actituds i modals correctes tant en els partits com en els entrenaments. 

Correspon als/les Entrenadors/es que conjuntament amb la Direcció Tècnica i la 
Coordinació formen el Cos Tècnic de l’entitat, l’organització i direcció dels 
entrenaments i partits, i l’organització dels equips de l’entitat 

Delegat/da d’Equip.- 

Col·laborarà estretament amb l’Entrenador/re de l’equip i la seva missió principal es el 
control administratiu, de l’equipament i dels desplaçament de l’equip. Serà el/la 
interlocutor/a entre l’equip amb la Coordinació i Direcció Tècnica i la Junta Directiva, 
per facilitar que aquesta comunicació sigui fluida. 

Delegat/da de Camp.- 

Les funcions principals a l’hora dels partits no permetrà que cap persona no 
autoritzada entre a la pista mentre s’està jugant. A petició dels Col·legiats o bé per 
iniciativa pròpia, si els esdeveniments ho requereixen, podrà sol·licitar la presència de 
les Forces de Seguretat. 

Facilitar el vestidor als col·legiats i equips visitants, i serà responsabilitat seva la 
custodia del material un cop finalitzat el partit. 

El/la Delegat/da de Camp es el/la responsable de l’orde a l’hora i està a les ordres 
directes dels Col·legiats i dels Auxiliars de Taula. 
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Normativa General.- 

Directius, Entrenadors/es, Delegats/des, Jugadors/es, i Familiars, hauran de mantindre 
en els partits i entrenaments actituds i modals acords amb la nostra filosofia de ser una 
entitat de conducta exemplar. Vetllant en tot moment per la bona imatge de 
l’Associació Bàsquet Badalona i dels seus Patrocinadors. Cap d’ells ha de dirigir-se a 
ningú altre amb males formes, no es protestaran les decisions arbitrals per molt que es 
pugui estar en desacord, i no és protestarà la Taula. Tant sols l’entrenador/a o el 
Delegat/da, amb bones maneres, a de presentar a la taula i àrbitre, les reclamacions 
que cregui convenients en el transcurs d’un partit.  

Ningú, mai en cap moment, ha d’encarar-se amb el públic 

Les despeses derivades de les sancions federatives o desperfectes materials a les 
instal·lacions pròpies o alienes, seran satisfetes per l’infractor/re mitjançant càrrec en 
compte bancària, prèvia notificació per escrit. 

El transport per jugar els partits, serà responsabilitat dels/les jugadors/res o dels seus 
familiars. Els pares/mares/tutors accepten que els seus fills/es i viatgen amb altres 
pares/familiars o al finançament solidari del sistema de transport mes adient que 
permeti complir amb els compromisos de l’entitat. 

Els/les jugadors/es o els pares/mares/tutors, en el cas de que siguin menors d’edat, 
autoritzen la difusió d’imatges a tots els suports de Premsa, llibres, Internet on pugin 
aparèixer. 

Qualsevol fet o circumstancia no contemplada en aquest Reglament serà resolt pel 
President/a de L’Associació Bàsquet Badalona i la seva decisió serà última i 
inapel·lable. 

 

Aquesta Normativa de Regim Intern, iniciarà la seva vigència el dia 11 de Maig 
del 2005. 


