RÈGIM DISCIPLINARI LÍNIA 22 HOCKEY CLUB

RÈGIM DISCIPLINARI
D'acord amb la normativa del Decret de Regulació i Reglamentació dels Clubs i Associacions Esportives 145/91,
i la Llei de l’Esport 1/2000 de 31 de juliol, seguidament infraccions, sancions, procediments i recursos adaptats
a la nostra activitat.
1.

1.1. INFRACCIONS
Les actuacions susceptibles de sanció es classificaran en tres grups:
A. Falta lleu
B. Falta greu
C. Falta molt greu
A) FALTA LLEU
⋅ Falta reiterada d’assistència o de puntualitat a les competicions i als entrenaments.
⋅ Falta de respecte als companys o als seus familiars, als entrenadors, delegats o persones vinculades al
club, tant si és de forma directa o indirectament a través d’altres o mitjançant xarxes socials o similars.
⋅ Maltractar el material esportiu propi, dels companys o del Club.
⋅ Desperfectes culposos de poca quantia, en les instal·lacions nostres o del clubs visitats en representació
del Club.
⋅ Impagaments de les quotes.
⋅ Utilitzar sense justificació prèvia, altre equipació de competició que no sigui el del club.
B)
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

FALTA GREU
Menysprear o insultar a qualsevol entrenador o company.
Planificar entrenaments sense el consentiment de l’Equip tècnic
No acudir al punt de trobada programat per l’entrenadora o entrenador en un desplaçament programat
pel club.
Insubordinacions greus dirigides cap a les persones responsables del club
No fer cas a les instruccions fixades per l’Entrenador o Entrenadora.
Acumulació de 3 faltes lleus en una temporada.
Faltar a una convocatòria de competició sense justificació.
Consum d’alcohol o d’altres substàncies psicotròpiques que puguin alterar la percepció cognitiva i la
conducta de el jugador/a en les nostres instal·lacions o representant el club.
Furt dintre de les instal·lacions, o en altre lloc, representant el nostre Club.
Desperfectes importants, en les nostres instal·lacions o en altres llocs visitats en representació del Club.

C)
⋅
⋅
⋅

FALTA MOLT GREU
Acumulació de 3 faltes greus en una temporada.
Robatori dintre de les instal·lacions, o en altre lloc, representant el nostre Club.
Incompliment de la sanció imposada a una falta classificada com a greu.

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

D) SANCIONS
⋅
⋅
⋅

Falta lleu: es sancionaran amb apercebiment.
Falta greu: es sancionaran amb la separació temporal de l’equip entre 1 setmana i 6 setmanes. Implicarà
la prohibició d’entrenar i competir amb els seus companys.
Falta molt greu: EXPULSIÓ del club de 3 mesos a definitiva.
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⋅
1.2. PROCEDIMENT
Davant d'una infracció de la conducta associativa, segons els Estatuts o Règim Disciplinari, l'actuació de la
persona que el presenciï o en tingui coneixement és la següent:
•
•

•
•
•

Lliurarà el comunicat d'infracció a l'òrgan disciplinari corresponent, que és la Junta Directiva, que
pot arxivar-ho o obrir un expedient disciplinari. Fins a la decisió de la sanció, el soci o la sòcia pot
fer ús de les instal·lacions.
Iniciat el procediment, es formula el plec de càrrecs que s'ha de comunicar a l'interessat o
interessada, amb la finalitat que aquest/a pugui efectuar, per escrit, les al·legacions i proposar els
mitjans de prova que cregui oportuns en defensa dels seus drets. Té un termini de deu dies, a partir
de la data en què s'envia el plec de càrrecs, per fer les al·legacions.
Una vegada fet el tràmit anterior, l'òrgan disciplinari corresponent, en un termini màxim de vint dies
des de la recepció de les al·legacions, notifica a l'interessat l'acord pres.
Davant d'una infracció de la conducta esportiva, segons els Estatuts o Règim Disciplinari, l'actuació
de la persona que el presenciï o en tingui coneixement ho informarà a la Direcció Tècnica, que, ho
posarà en coneixement la Junta Directiva.
La Junta Directiva ha de traslladar el comunicat a la Comissió Disciplinària, la qual actuarà seguint
les disposicions detallades a la Llei de l’Esport Art. 108 i següents

1.3. RECURSOS
El règim de recursos és l'establert en el Reglament del Règim i Funcionament Intern dels Clubs i les
Associacions Esportius aprovat pel Decret 145/1991 del 17 de juny i el Decret Legislatiu 1/2000 de 31 de
juliol. La interposició dels recursos contra els acords adoptats en primera instància pels òrgans disciplinaris
competents, no suspèn la seva execució, llevat que, a judici de l'òrgan d’apel·lació, amb sol·licitud prèvia
raonada de l'interessat, concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
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