
ACE RIUDELLOTS 
NORMATIVA I COMPROMISOS FUTBOL SALA 2015-16 

Demanem al jugador/a, amb la col·laboració de les famílies 

1. Compromís amb el seus companys, entrenadors i club 
 
• Assistència: a entrenaments i partits. A començaments de temporada tindreu els horaris 

d’entrenament I l'horari de competició provisionals de la temporada. Els horaris 
definitius de partits es passaran abans del dimecres del cap de setmana que es jugarà. En 
cas de baixa o qualsevol incidència cal avisar amb antelació, sempre que sigui possible. 
 

• Puntualitat: per respecte als companys i entrenadors i per aprofitar les hores de pista 
que disposem. 

 
2. Predisposició a voler practicar aquest esport, a voler aprendre millorar i entrenar i jugar amb 

l'equip que el necessiti sempre que sigui possible. Respectar les decisions de l'entrenador. 
 

3. Respecte a les instal·lacions, material, companys, entrenadors i altres membres del club, rival i 
públic. 
 

4. Imatge 
• Utilitzar la roba del club en cada cas: 
• Entrenaments: camiseta d'entrenament 
• Partit: Arribar amb el xandall i polo (si es té) (no venir canviats de casa), i portar 

l'equipació i samarreta d'escalfament. 
 

5. Seguretat 
• Utilitzar calçat i roba adequada. Recomanem l'ús de “espinilleras” a entrenaments i 

obligat a partits (el no ús pot donar peu a la no protecció per part de la Mútua en una 
lesió) 

• Obligat portar mitjons, i aconsellable que siguin alts. 
 

6. Higiene 
• Obligat de dutxar-se després de cada entrenament i/o partit 

Demanem a les famílies: 

1. Comunicació amb entrenadors i coordinador davant de qualsevol dubte, incidència, problema 
2. Respecte i comprensió per la feina dels tècnics tant a nivell d'entrenadors com de Coordinació. 
3. Comportament exemplar a la grada. Animar als nostres i evitar discrepàncies amb contraris i 

arbitres 
4. Compliment de les quotes: qualsevol situació extraordinària s'ha de parlar amb el club. 

El no compliment dels punts anteriors serà entès com a falta i es prendran les mesures sancionadores 
Oportunes a cada cas, en primera instància per part de l'entrenador i posteriorment, si fos necessària per  
Part de Coordinació o comissió de futbol sala.  

Jo………………………………………………………………………amb DNI nº………………………………….com a pare, mare 
 o tutor legal del jugador/a………………………………………………………….........., he llegit i accepto les 
normatives i compromisos adquirits a l´hora de fitxar per l´ACE Riudellots 
 
Data:                                                                 Signatura: 


