REGLAMENT D'ORDRE INTERN I DISCIPLINARI
Temporada 2016-2017

JUGADORS/ES, TÈCNICS I OFICIALS
CLUB HANDBOL CERDANYOLA

Art. 1 - ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquest reglament d'ordre intern disciplinari esportiu es regula en base a la Llei 10/1990, de 15
d'octubre, de l’Esport; el Reial Decret 1591/1992, de 23 de desembre, sobre disciplina esportiva i
altres normes dictades en el seu desenvolupament; pel disposat als Estatuts de la Real
Federación Española de Balonmano i pels preceptes continguts en el present reglament; així
com en l‘Estatut General de relacions laborals existents entre clubs i jugadors professionals
d'handbol.
Art. 2 - PRINCIPIS GENERALS
2.1

La potestat disciplinària i interpretadora correspon a l'entrenador/a, essent exercida per qui
designi l'equip com els seus òrgans directius (capitans/es).

2.2

No podran ser sancionades disciplinàriament les accions o omissions que no es trobin
tipificades en aquest reglament com a falta en la data del fet que es tracti.

2.3

2.4

Igual respecte haurà d'observar-se cap a la presumpció d’innocència garantida a la
Constitució cap els drets d’audiència i de defensa de l’/de la inculpat/da, cap al principi
d’imputabilitat, que exigeix l’existència de dol o culpa en l'autor de la infracció que es tracti.
Les faltes es catalogaran com a lleus, greus i molt greus, atenent a la seva importància,
transcendència i intencionalitat.

Art. 3 - CIRCUMSTÀNCIES MODIFICATIVES
Seran circumstàncies modificatives de la responsabilitat de l’/de la imputat/da:
3.1

Com eximents:
- El cas fortuït
- La força major
- La legítima defensa

3.2

Com atenuants.
- Cap

3.3

Com agreujants.
- La reincidència, que es donarà quan l'autor/a d'una falta hagi estat sancionat/da durant
aquella mateixa temporada, per un fet d’idèntica o similar naturalesa al que s’ha de
sancionar.

3.4

De no existir circumstàncies atenuants ni agreujants l’entrenador/a imposarà la sanció
corresponent en el seu grau mig. De donar-se únicament atenuants, la sanció s’aplicarà en
el seu grau mínim, i de tractar-se només d’agreujants en el màxim. Si concorren unes i
altres, es compensaran racionalment segons el seu nombre i magnitud.

Art. 4 - FALTES LLEUS
Es consideraran com a tals:
4.1

No portar a un partit (de competició o amistós) l’equipatge reglamentari de joc i el pactat
prèviament per l’ocasió. La indumentària requerida per cada ocasió serà comunicada
sempre en l'entrenament previ al partit.

4.2

Arribar tard a una concentració a casa (partit o esdeveniment de qualsevol tipus) sense
prèvia justificació.

4.3

Les sancions disciplinaries de DOS MINUTS per protestes verbals o gestuals en qualsevol
tipus de partit.

4.4

La utilització de telèfons mòbils durant el moment prepartit. Es considerarà utilització si el
telèfon no està en silenci des del moment en què s'entra al vestidor fins el moment en què
es surt del mateix.

4.5

Cada falta d’assistència a sessions d'entrenament sense causa justificada.

4.6

La negativa injustificada a assistir a actes oficials a requeriment del club.

4.7

El comportament incívic a les instal·lacions esportives (pistes i vestidors) tant locals com
visitants.

Art. 5 - FALTES GREUS
Es consideraran com a tals:
5.1

Arribar tard a una concentració en desplaçaments (partit o esdeveniment de qualsevol
tipus) sense prèvia justificació.

5.2

La greu i patent desobediència a les ordres i instruccions dels directius o tècnics del club,
que són d’exigible compliment per actuar aquests en l’àmbit de les seves respectives
competències.

5.3

No mantenir, per causes injustificades, la condició física adequada durant el decurs de la
temporada esportiva, inclosos el consum de begudes alcohòliques i altres substàncies en
grau tal que pugui perjudicar la salut.

5.4

Amagar a l'entrenador/a, o als responsables del club, l’existència de malalties o lesions,
així com la transgressió del seu tractament prescrit per la seva recuperació.

5.5

La realització de declaracions injustificades o greument falses injurioses o malicioses
contra el cos tècnic i/o el club, així com contra els seus directius, tècnics o jugadors/es.

5.6

L’acumulació de tres faltes lleus en un mes.

5.7

L’impagament d'una sanció de falta lleu en el termini estipulat.

5.8

Produir desperfectes a les instal·lacions esportives (pistes i vestidors) tant locals com
visitants.

Art. 6 - FALTES MOLT GREUS
Seran considerades com a tals:
6.1

Ser desqualificat/da o expulsat/da per conducta violenta o comportament antiesportiu.

6.2

Acumulació de dues faltes greus, en el període de dos meses.

6.3

Més de sis faltes de puntualitat a sessions d'entrenament, produïdes en el període d’un
mes.

6.4

Tres o més faltes de puntualitat a desplaçaments o partits, en el període de un mes.

6.5

L’impagament d'una sanció de falta greu en el termini estipulat.

6.6

Produir desperfectes molt greus a les instal·lacions esportives (pistes i vestidors) tant
locals com visitants.

Art. 7 - SANCIONS
Es podran imposar les sancions següents:
7.1

Per faltes lleus:
- Amonestació econòmica de 0,00 € a 5,00 €.

7.2

Per faltes greus:
- Amonestació econòmica de 5,01 € a 100,00 € i apercebiment i/o baixa temporal.

7.3

Por faltes molt greus:
- Amonestació econòmica de més de 100,01€ i/o baixa temporal o definitiva.

En cas de desperfectes el sancionat es farà càrrec de les costes econòmiques de la reparació.
Art. 8 - PRESCRIPCIÓ DE LES FALTES
Totes les faltes prescriuen quan es saldi l'amonestació econòmica. La seva vigència són set dies
des de la seva imposició. Si una falta no és saldada en el termini d'una setmana, passarà a la
categoria següent.

Art. 9 - PROCEDIMENT SANCIONADOR
9.1

El procediment s’iniciarà amb la notificació de forma verbal davant tots els integrants de
l'equip al sancionat d'acord amb el present reglament.

9.2

En el termini dels 7 dies hàbils següents, el/la recaptador/a li notificarà personalment i farà
apunt per escrit a la llibreta de multes. En cas de no saldar-les abans d'esgotar el termini,
s’aplicarà l'article 8.

9.3

L’incompliment d’una sanció serà una clara mostra de no integració en el grup i es
sotmetrà al seu membre a una moció de censura per ser apartat de l'equip sota decisió
unànime de tots els seus 1ntegrants.

9.4

Les sancions únicament prescriuran en ser saldades.

Art. 10 - ÚS DE LA RECAPTACIÓ DE MULTES

10.1 La recaptació d'aquestes multes anirà destinada a qualsevol esdeveniment o necessitat
que sigui del gaudi de tot l'equip.
Art. 11 - SANCIONS FEDERATIVES
11.1 La imposició de sancions i multes per part de la Federació Catalana d'Handbol o altres
organismes a membres del club obliga al sancionat al seu acatament i/o pagament.
11.2 Aquestes sancions són acumulables amb les pròpies del club, contingudes en aquest
reglament.

