
 

 

 
  

REGLAMENT DE REGIM INTERN 

 

La potestat disciplinaria serà atribuïda a la junta. La resolucions nomes es podran recórrer en 

front de la junta directiva del Club en un termini de 5 dies desprès de la seva notificació. 

El Reglament de regim intern del Club Hoquei Sant Feliu es aplicable a les següents persones: 

a) Jugadors de qualsevol equip del Club. 

b) Socis del Club. 

c) Empleats, ajudants i col·laboradors en les activitats organitzades pel Club. (Entrenadors, 

delegats...) 

Les persones identificades es regiran pel present Reglament en les següents situacions: 

a) Quan participin en competicions representant al Club, dins i fora de les instal·lacions. 

b) Quan entrenin o estiguin dins del pavelló. 

c) Quan de la seva actuació se’n derivin conseqüències que afectin negativament als 

interessos del Club. 

Les actuacions sancionables seran classificades en tres grups: 

a) falta lleu 

b) falta greu 

c) falta molt greu 

 

FALTES 

Faltes lleus: 

a) Falta reiterada d’assistència o de puntualitat, als entrenaments o als partits. 

b) Incompliment del regim de vestimenta en vigor. 

c) Tot jugador, tècnic o representant amb llicencia del club que no hagi informat de la 

pràctica o participació amb actes o aconteixaments en altres clubs sense avis previ. 

d) Falta de respecte als companys d’equip o als seus familiars, als entrenadors o 

persones vinculades al club. 

e) Falta de respecte als directius del Club. 

f) Falta de respecte envers els arbitres, o les protestes reiterades quan portin 

aparellades una sanció federativa al jugador. 

g) Insults i la desconsideració sense provocació, envers els components dels equips 

rivals o els seus seguidors. 

h) Maltracta al material esportiu propi, dels companys o del Club. 

i) Desperfectes culposos de poca quantia, en les instal·lacions nostres o del clubs 

visitats en representació del Club. 

j) Efectuar públicament comentaris injuriosos en contra del Club Hoquei Sant Feliu o els 

seus representants. 

 



 

 

 
  

Falta greu: 

a) Acumulació de 3 faltes lleus en una temporada.  

b) Faltar a una convocatòria de partit sense justificació. 

c) Agressió física a un rival, porti o no aparellada sanció federativa. 

d) Agressió a un àrbitre, o a les seves propietats.  

e) En cas de soci, agressió a un altre soci.  

f) Furt dintre de les instal·lacions, o en altre lloc, representant el nostre Club.  

g) Desperfectes importància, en les nostres instal·lacions o en altres clubs visitats en 

representació del Club. 

h) Entrenadors o col·laboradors del Club, la mala practica en les seves funcions que 

generi un perjudici esportiu o econòmic al Club. 

i) Apropiació de trofeus o distincions atorgades als equips del club. 

j) Incompliment de la sanció imposada a una falta classificada com a lleu. 

Falta molt greu: 

a) Acumulació de 3 faltes greus en una temporada. 

b) Robatori dintre de les instal·lacions, o en altre lloc, representant el nostre Club. 

c) Agressió física a un directiu del Club. 

d) Malversació de fons del Club Hoquei Sant Feliu. 

e) Incompliment de la sanció imposada a una falta classificada com a greu. 

 

SANCIONS 

Els jugadors la sanció serà la següent: 

a) Falta lleu es sancionaran amb apercebiment. 

b) Falta greu es sancionaran amb la separació temporal de l’equip entre 1 setmana i 6 

setmanes. Implicarà la prohibició d’entrenar i jugar amb els seus companys. 

c) Expulsió definitiva de equip on estigui integrat per una temporada com a mínim. 

Empleats i ajudants la sanció serà la següent: 

a) Falta lleu es sancionaran amb multa 30€ a 150€ i apercebiment . 

b) Falta greu o molt greu, expulsió definitiva de l’equip o activitat a on estigui integrat, 

mínim una temporada. 

Pels socis la sanció serà la següent: 

a) Les faltes lleus es sancionaran amb proposta d’amonestació. 

b) Faltes greus es sancionaran amb proposta ,de prohibició tempora l d’accés al pavelló 

durant partits i entrenaments entre 1 i 12 setmanes. 

c) Falta greu es sancionaran amb la proposta de expulsió definitiva del Club Hoquei Sant 

Feliu. 


