Rev.: 01-09-2015

REGLAMENT DE LA SECCIÓ DE RUGBI
ENTRENAMENTS
Els entrenaments estaran sempre dirigits per un tècnic i supervisats pel responsable de
la secció per tal de garantir-ne la màxima qualitat.
S’haurà d’assistir als entrenaments de forma puntual i amb dedicació.
Els horaris d’entrenament són els indicats en el llibret d’activitats.
Qualsevol ús de la les instal.lacions que sigui fora de l’horari d’entrenament quedarà
condicionat a la reseva prèvia i amb el vist i plau del responsable de la secció.
No es permetrà la participació de cap jugador/a en les activitats d’entrenament o
competición si aquest no disposa de la llicència federativa que garanteix
l’assegurança en l’activitat.

QUOTES
El/la jugador/a que estigui inscrit haurà d’abonar durant els 9-10 mesos d’activitat
(Setembre a Juny) la quota corresponent establerta pel Club.

QUÈ INCLOU:
• Sessions d’entrenament establerts als horaris del llibret informatiu per a cada
•
•

•
•
•

nivell: tècnics, material, instal·lacions, serveis, etc
Desplaçaments a competicions i trobades del calendari oficial de la secció
Inscripció a la Federació Catalana de Rugbi
Assegurança de responsabilitat civil
Llicència amb l’assegurança esportiva d’accidents
Descomptes en l’activitat de bany lliure i/o altres serveis de l’entitat per
l’esportista i familiars de primer grau

QUÈ NO INCLOU:
• Roba o material personal d’entrenaments o competicions
• Participació i desplaçaments a competicions no oficials
• Cost d’activitats socials (3r temps, etc. )
• Ús lliure de les instal·lacions fora dels horaris de l’activitat
LLICÈNCIES
Cada jugador/a que desitgi participar en els entrenaments i activitats competitives
haurà d’estar en disposició de la respectiva llicència federativa.
El Club realitzarà la gestió corresponent per tal de tramitar les llicències.

MATERIAL
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Els jugadors/es que participin en competicions hauran de lluir l’equipació del Club.
L’equipació del Club consisteix en: samarreta, pantaló curt i mitjons.
Qualsevol material o equipació fora de l’esmentat anteriorment es podrà adquirir de
forma voluntaria.

COMPETICIONS
A principi de temporada es facilitarà el calendari de competicions a tots els jugadors/
es.
El Club s’encarregarà de la gestió federativa, així com tota la gestió d’inscripcions a les
diverses competicions a les que es participi.
Les setmanes prèvies a cada competició es notificarà als jugadors/es i /o pares per tal
de que aquests confirmin la seva assistència.
En cas de no poder assistir a la competició, un cop feta la inscripció, s’haurà
d’informar al Club tan aviat com sigui possible.
A totes les competicions, els jugadors/es aniran acompanyats d’un entrenador.
Respectar les decisions dels entrenadors, així com als àrbitres, recolzar als companys, i
respectar als adversaris durant els partits. En cas de donar-se conductes incorrectes es
prendran les mesures que es considerin oportunes.
Qualsevol sanció aplicada al Club derivada de la mala praxis dels jugadors/es, pares i/
o tècnics anirà a càrrec dels mateixos.

COMUNICACIONS
Les comunicacions amb els pares es realitzaran per correu electrònic a les adreces
omplertes al full de dades. Si es vol parlar amb els entrenadors cal fer-ho abans o
després dels entrenaments de forma que no s’alteri el desenvolupament de l’activitat.
Per a qualsevol norma no contemplada en aquest s’aplicarà la normativa general del
Club publicada a la web i en cas de que fos necessari els reglaments de la F.C.R. o de
la F.E.R.

El President

El Cap de la secció

