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NORMES DE COMPORTAMENT
PER ALS PARES, MARES I FAMILIARS:
1. Respectarem les decisions del Club, dels entrenadors, dels àrbitres i les accions dels jugadors.
2. No es cridaran instruccions o crítiques des de la banda. Si ho fem, només aconseguirem confondre als nostres
jugadors i perjudicar a l’equip. Per tant, ens limitarem a animar i recolzar les instruccions del nostre entrenador.
3. No farem comentaris despectius, ni insultarem, ni ens mostrarem agressius durant els partits o els
entrenaments. La nostra tasca és col·laborar i donar exemple als nostres fills i als fills dels altres.
4. El club funciona amb diàleg, així que per resoldre qualsevol problema o inconvenient que pugui sorgir durant la
temporada acudirem al coordinador i als entrenadors. En cas necessari, aquests traslladaran la problemàtica a la
Junta Directiva.
5. Tindrem i mostrarem un compromís ferm amb el club. Avisarem als entrenadors amb antelació en el cas que el
nostre fill/a no pugui assistir a un partit o entrenament, ja sigui per malaltia, lesió o per un compromís ineludible.
PER ALS JUGADORS:
1. Respectarem als companys, als entrenadors, als adversaris, als àrbitres i al públic.
2. El futbol és un esport d’equip. És molt important fer pinya amb els companys i ajudar-nos els uns als altres.
3. El nostre objectiu principal és millorar i passar-nos-ho bé practicant aquest esport. Juguem a futbol perquè ens
agrada fer-ho, és la nostra diversió.
4. El futbol és un esport amb contacte físic, però sempre jugarem amb noblesa, mai de forma violent.
5. Ens esforçarem al màxim en cada acció. Acabarem els entrenaments i els partits orgullosos de nosaltres
mateixos, individualment i col·lectivament.
6. En els partits tindrem com a objectius: 1r) ser l’equip més esportiu i respectuós, 2n) ser l’equip que millor jugui a
futbol i 3r) ser l’equip que faci més gols.
7. Acceptarem la derrota com a part de l’esport i ens comportarem amb esportivitat quan el resultat del marcador
no ens acompanyi.
8. Els entrenadors dirigeixen l’equip, dirigeixen l’entrenament i dirigeixen els partits.
9. Sempre ens presentarem amb puntualitat i correctament uniformats tant als partits com als entrenaments.
Pensem que juguem amb altres companys i per respecte a ells hem de complir aquestes normes.
10. Tenim un compromís amb l’equip i amb el club, i aquest compromís comença al setembre i no acaba fins l’últim
entrenament del mes de juny.
11. Serem molt curosos amb el material i les instal·lacions que utilitzem.
12. Serem responsables de portar bé la relació entre els estudis i el futbol. Aquesta relació portada amb racionalitat
es pot complementar perfectament.
13. Com a jugadors de club que som, quedem a disposició del que el club determini, sempre posant al davant el bé
col·lectiu de l’entitat.
14. Formar part de l’AT.C. Sant Pol vol dir representar al nostre poble arreu on anem. Portem l’escut d’un club i el
nom d’un poble, i per correspondre a aquesta responsabilitat ens hem de comportar sempre amb educació i
respecte.

