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TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

ARTICLE 1. OBJECTE 

El present Reglament Intern té l´objectiu de regular l´organItzació i el funcionament 
intern de tots els equips del Club BÀSQUET SANTA MARIA. 

ARTICLE 2. ÀMBITS D´APLICACIÓ 

Serà aplicat en els següents àmbits. 

a) Personal: 

2.1 Jugadors del Club. 

2.2 Cos tècnic. 

2.3 Familiars dels jugadors. 

b) Espacial 

2.4 Qualsevol espai utilitzat pel club. 

 

 

TÍTOL II- COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA 

CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN 

 

ARTICLE 3. 

3.1 Disposarem dels següents òrgans. 

a) Junta Directiva 
b) Comissions (econòmica, esportiva, social...) 
c) Unipersonals (President, vicepresident, tresorer..). 

 

ARTICLE 4 

4.1 President 

Funcions: 

- Coordinació General del Club. 

- Convocar reunions.  

- Representar el Club davant les Institucions de territori. 

- Coordinar l´el.laboració del Projecte d´actuació de la temporada. 



4.2 Vicepresident 

Funcions: 

- Substituir el president si no hi és. 

- Feines que li delegui el President. 

- Respresentant del Club a reunions, actes de l´ajuntament, federació etc. 

 

4.3 Secretari 

Funcions: 

- Realitzar actes i registres de tots els acords. 

- Realització de documents oficials del Club (tots han de dur la signatura del secretari, 
menys els d´àrea esportiva). 

- Tramitació de documentació oficial dels equips federats. 

- Gestió federativa: horaris, canvis de partits, sancions. 

- Recepció i emissió de comunicacions entre FBIB i  el Club a través de coordinadors 
esportius i entrenadors. 

 

4.4 Tresorer 

Funcions: 

- El·laboració i seguiment del pressupost. 

- Control de Ingressos i despeses. 

- Registre factures. 

- Captació de patrocinadors, seguiment i relació amb patrocinis (comissió). 

-  Gestionar les subvencions. 

 

4.5 Vicepresident Esportiu 

- Vetlar pel compliment de la política educativa i esportiva del Club. 

- Dissenyar les polítiques esportives del Club. 

- Participar en els processos de decisió esportius, sense interferir la feina del Director 
Esportiu i Entrenadors. 

- Informar periòdicament de la trajectòria esportiva del Club. 



ARTÍCLE 5. DRETS DE LA JUNTA DIRECTIVA 

5.1 El membre tenen els següents drets: 

- Tenir veu i vot a la reunions de la J.D. 

- Dur a terme les seves funcions  digne i eficaçment. 

- Respresentar el Club. 

- Participar a les activitats del Club. 

- Mantenir relacions cordials amb tothom. 

-  Mantenir el respecte i la confidencialitat de les opinions expressades a les reunions. 

 

ARTICLE 6. DEURES DE LA J.D. 

6.1 Els membres de la J.D tenen els següents deures: 

- Vetlar i col·laborar en el compliments dels objectius. 

- Acatar i complir els acords de la J.D. 

- Participar regularment a les activitats. 

- Assistir a les reunions de la J.D que convoca el president. 

- Respectar les opinions dels altres. 

 

ARTICLE 7. PRINCIPIS D´ACTUACIÓ 

7.1 Els òrgans vetllaran pel compliment i desenvolupament dels objectius del projecte 
del Club.  

7.2  Procurar  per a  què  els drets de tots els jugadors, familiars, entrenadors, delegats 
així com assegurar  que compleixin els seus deures. Dinamitzar lla participació activa 
de tothom. 

 

ARTICLE 8. ALTRES ÀREES 

8.1 Àrea de Comunicació, màrketing i publicitat. 

El coordinador d´aquesta àrea gestionarà totes les necessitats en aquests àmbits. 

- XARXES SOCIALS 

- BUTLLETÍ INTERN (avui en dia via whatsApp). 

- PREMSA. 



-PROMOCIÓ D´ESDEVENIMENTS. 

- MERCHANDAISING (camisetes verdes, adhesius...). 

- CAMPANYA DE ABONATS. 

 

8.2 Àrea de recursos i material 

Funcions: 

- Control dels recursos materials del Club. 

- Inventari de materials i control de pèrdues. 

- Comandes d´equipacions i d’altres subministraments del Club. 

 

8.3  Comissions i altres. 

El President podrà crear les comissions que trobi oportunes pel bon desenvolupament 
del Club comptant amb l´aprovació de la J.D. 

- Comissió de seguiment econòmic i patrocini. Format per: President/vicepresident, 
secretari, tresorer i coordinador d´àrea de marketing i publicitat. 

- Comissió esportiva: vicepresident esportiu, secretari, director esportiu, director escola 
de bàsquet. 

- Socials, Presentació, etc. 

 

 

 

CAPÍTOL II- ÀREA ESPORTIVA 

ARTICLE 9. DIRECTOR ESPORTIU 

9.1 Funcions: 

- Coordinar aspectes esportius. 

- Coordinar i dirigir les reunions d´entrenadors. 

-Formació d´entrenadors, clínics, recursos personals, etc. 

- Convocar comissió esportiva. 

- El·laborar la proposta esportiva de la temporada. 

- Seccions adjuntes. Tecnificació, prep.física etc. 



ARTICLE 10. COORDINADOR CISTELLES PETITES 

10.1 Funcions 

- Responsable final i coordinador de tots els aspectes esportius dels equips de cistella 
petita. 

- Traslladar tota la informació relevant a la seva secció esportiva. 

- Convocar i dirigir reunions amb els seus entrenadors de la seva secció. 

- Participar a l´el·laboració de la proposta esportiva de pre-mini/mini per integrar-la a la 
proposta general. 

- El·laborar una memòria/avaluació esportiva a la direcció esportiva per integrar-la a la 
general esportiva. 

 

ARTICLE 11. ENTRENADORS 

11.1 Funcions 

Són aquells membres que duen a terme la funció docent a l´àmbit esportiu i el seu 
exercici estarà orientat per les directrius marcades al projecte del club. Han de tenir la 
titulació adequada i amb coneixements adequats per dur a terme  les seves funcions. 
És el nucli principal de la seva formació i tenen absoluta confiança de la directiva i el 
director esportiu. 

- La designació dels entrenadors és competència de la direcció esportiva. 

- La destitució d´aquests serà per decisió pròpia mitjançant comunicat al director 
esportiu o per proposta de la comissió esportiva i ratificació de la Junta. 

11.2 Drets del entrenadors: 

- Fer les seves funcions dins el respecte de l´ideari del Club i les directrius marcades 
per la direcció esportiva. 

- Ser informats en el que correspongui dels assumptes del Club. 

- A ser tractats amb correcció i respecte. 

- Utilitzar els mitjans materials i instal.lacions per a complir amb els fins d´ell mateix i 
amb cura de les normes que ho regulen. 

- Presentar peticions, suggeriments i queixes d´ordre esportiu per escrit davant els 
òrgans de govern del Club. 

-Rebre les compensacions econòmiques establertes els dies acordats. 

-Informar a la direcció esportiva sobre la participació a altres activitats esportives 
organitzades per altres estaments esportius (sel·leccions, campus, clínics) . 



11.3 Deures dels entrenadors: 

-El·laborar una planificació anual del seu equip, una vegada aprovada per la direcció 
esportiva desesenvolupar-la. 

- Complir amb els horaris establerts. En cas de preveure que no es pot complir amb 
una activitat, avisar amb temps el Director Esportiu. 

- Participar, excepte per causes justificades, a les activitats del Club. 

- Tenir una conducta respectuosa i digna en el desenvolupament de la seva funció. 

- Atendre consultes dels esportistes, estimular l´esforç i afavorir la convivència. 

- Atendre consultes dels pares dels esportistes dins l´àmbit esportiu i facilitar els no 
esportius. 

- Aplicar el règim disciplinari del club a nivell de la seva competència. 

- Complimentar el diari de l´Entrenador (assistència i comportament dels jugadors). 

- Fer mantenir l´ordre del material i les instal·lacions (col·locar material, no deixar 
brutor al terra). 

- Respectar els acords de la J.D. 

- Dur l´equipament adequat per l´entrenament o partits. 

- Acceptar i facilitar que entrenen i poden ser convocats els jugadors a altres 
categories del Club. 

- Acordar amb el Director Esportiu la sol·licitut de jugadors d´altres categories.  

- Preocupar-se per la seva formació tècnica. 

- Presentar al Director Esportiu iniciatives, fets o circumstàncies que afectin al bon 
funcionament del Club. 

 

CAPÍTOL III JUGADORS 

Es consideren jugadors els jugadors federats i no federats, així com els alumnes de 
l´escola de bàsquet. 

Per a pertànyer al Club han de complir els requisits en quant a full d´inscripció, 
documentació, quota assumint tot l´especificat al Règim Intern del Club. 

 

 

 

 



ARTICLE 12. DRETS DELS JUGADORS 

12.1 Tots els jugadors tenen el següents drets: 

- El jugador té dret a rebre una formació que asseguri el seu desenvolupament integral 
tan com a esportista com personal. 

- Tendran dret a tenir les mateixes oportunitats d´ascens a tots els equips del Club 
Bàsquet Santa Maria dins les possibilitats de número de jugadors òptims per fer un 
equip. No hi haurà més limitacions que les derivades de l´aprofitament i les seves 
aptituds pel joc. Per això C.B SANTA MARIA es compromet a facilitar: 

 * Un entrenador. 

 * Instal·lacions esportives mínimament òptimes. 

 * Faciltat per obtenir un equipament esportiu. 

 * Un horari (flexible) d´entrenament. 

 * La participació a competicions de la FBIB, o de la Conselleria. 

 * L´ensenyança de la disciplina esportiva. 

 * Rebre l´ensenyança i preparació adequada a la seva edat (tant biològica com     
cronològica) per iniciar-se o perfeccionar-se al bàsquet. 

 * Bona educació esportiva que complementi la seva formació íntegra tant 
esportiva com personal. 

 * Els esportistes tenen dret a participar al funcionament del Club a través dels 
seus capitans. 

-EL CAPITÀ DE L’EQUIP (a partir de mini). 

Cada equip a proposta de l´entrenador (ell ho farà a la seva manera) un capità i un co-
capità. 

En determinades situacions es podrà retirar la capitania tant per l´Entrenador com per 
el D.E si hi ha circumstàncies que no compleixi ni les funcions ni el R.I. 

Funcions: 

* Enllaç entre l´entrenador/D.E i els companys d´equip. 

  * Donarà exemple de dedicació, esforç i motivació. 

- Els jugadors tenen dret a a presentar davant la Comissió Esportiva al·legacions, 
peticions o denúncies que creguin pertinents sempre que no es desenvolupin 
adequadament els seus drets. 

- Tenen dret a demanar  a la Comissió Esportiva autorització a participar a activitats 
d´altres Clubs. 



ARTÍCLE 13. DEURES DELS JUGADORS 

Els jugadors tenen els següents deures: 

13.1 Aportar al Club la documentació exigida per les inscripcions. 

13.2 Abonar les qüotes establertes cada temporada per la J.D. 

13.3 Assistir als entrenaments  esforçant-se al màxim per aprendre. 

13.4 Estar completament preparats i equipats amb màxima puntualitat. 

13.5 Assistir a tots els partits de competició tant del seu equip com de l´equip al qual 
els hagin convocat. Ens cas de no assistir s´ha de comunicar prèviament als 
entrenadors. L´entrenador valorarà la puntualitat, absències poc justificades a l´hora 
de convocatòries següents tant del seu equip com de categories superiors. 

13.6 Cuidar el material del Club. 

13.7 Utilitzar l´equipament del Club només en es partits oficials. 

13.8 Comportar-se amb educació i correcció a tots els àmbits esportius (entrenaments, 
partits, àrbitres, companys, entrenadors, etc). 

13.9 Respectar les decisions de la J.D. 

13.10 Informar al Club de qualsevol oferta rebuda d´un altre Club immediatament per 
així poder estar previst l´abans possible. 

13.11 Presentar un escrit mostrant els motius pel que fa la baixa com a jugador, tant si 
és a mitja temporada com al finalitzar-la. Només és per evitar mals entesos. 

 

CAPÍTOL IV. DELEGATS DEL CLUB 

ARTÍCLE 14. DELEGATS D´EQUIP 

14.1 Cada equip té el seu respectiu delegat i aquest té les següents funcions: 

- Nombrat per els entrenadors o en cas de no trobar-ne, per la J.D. 

- Disposarà de fitxa federativa i complirà amb  les normatives. 

- Ajudar a encarregar-se de recopilar la documentació per realitzar les fitxes 
federatives. 

ARTÍCLE 15 . DELEGAT DE CAMP 

Funcions: 

- Nombrat per la J.D. 

- Disposarà de fitxa federativa i complirà amb  les normatives 



ARTÍCLE 16. RESPONSABLE DE DELEGATS (secretària) 

Funcions: 

- Repertir circulars als jugadors. 

- Entregar circulars als diferents delegats. 

- Formar als delegats. 

- Informarà i coordinarà als delegats de camps dels partits. 

 

CAPÍTOL V. FAMÍLIES 

El C.B SANTA MARIA reconeix la feina i dedicació de les famílies així com la seva 
participació, en especial la dels jugadors més joves ja que seria impossible aconseguir 
els nostres objetius. 

Però per poder fer això es necessari que els pares acceptin aquestes funcions: 

- Respectar el treball del entrenadors. 

- Evitar entrar els vestuaris o fer-ho per causes majors. 

- No interrompre els entrenaments per fer preguntes als entrenadors, o en cas de fer-
ho, cercar un moment adeqüat per no aturar-lo. 

- No entrar a valorar en veu alta, donar indicacions als fills ni als entrenadors durant els 
partits ni entrenaments. 

- Aportar ràpida i eficaçment la documentació dels jugadors que sol·liciti el Club. 

- Evitar criticar l´entrenador davant els jugadors. 

-Comportar-se cívicament i educativament durant els partits dels fills. 

- Tenen dret a sol·licitar informació a l´entrenador o al D.E de qualsevol tema que faci 
referència al seu fill.  

 


