Aquest Reglament de règim intern busca regular el funcionament intern del Club afavorint la convivència esportiva i social
entre els seus membres. El coneixement, compliment i acceptació del mateix per part d’entrenadors, jugadors i familiars
és un requisit indispensable per formar part del Club.
La Junta Directiva
La Junta Directiva, elegida d’acord amb els Estatuts del Club, actuarà col·legiadament. Està integrada per un president, un
secretari, dos vice-presidents i un tresorer, com també per uns vocals.
Les funcions dels membres de la Junta Directiva seran les descrites als Estatuts del Club i aquelles que siguin pràctica
habitual per la tradició al Club. La Junta Directiva és la representació del Club tant amb les administracions publiques, com
altres entitats privades i/ o associacions o similars.
La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, un cop al mes i el secretari aixecarà acta de les sessions.
Àrea de gestió i administració, la Secretaria del Club
Per àrea de gestió i administració, s’entén la Secretaria del Club, el personal administratiu.
Aquesta Secretaria ha de complir les següents funcions:
1. Seguiment i control dels pressupostos proposats per la Junta Directiva.
2.Gestió i seguiment de les quotes de socis i esportistes.
3. Tasques de recuperació de quotes impagades.
4.Gestió i seguiment de subvencions.
5.Control i gestió d’ingressos i despeses.
6. Control i gestió dels diferents proveïdors així com el manteniment de material.

Àrea de comunicació.
Aquesta àrea de comunicació està vinculada directament amb la Junta Directiva del Club, que és l’encarregada de vetllar
pel seu correcte funcionament. Les seves funcions són les següents:
1. Portar tots els mitjans de comunicació del Club.
2. La relació amb els diferents mitjans de comunicació per a fer conèixer el desenvolupament de la marxa del Club i,cada
setmana, informar dels resultats i partits dels diferents equips del club.
3. Ha de donar a conèixer de forma activa i constant, fent servir totes les xarxes socials, la temporada que està realitzant el
Club.
Persones que afecta
1. Els esportistes inscrits en el CB Vic, des de la formalització de la seva inscripció fins a la seva baixa.
2. Els entrenadors i resta del personal tècnic o administratiu del CB Vic durant la seva vinculació amb el Club.
3. Els pares/mares i/o tutors legals dels jugadors d’ara en endavant els representats dels jugadors des del moment de la
inscripció del seu fill/a fins a la seva baixa, en aquells aspectes que li siguin aplicables.
4. Els membres de la junta directiva.
Instal·lacions
1. Les instal·lacions esportives utilitzades pel Club per a la realització dels entrenaments i partits són instal·lacions
municipals. Per tant, tenim l’obligació de respectar-les i cuidar-les al màxim, ja que són propietat de tots els ciutadans de
Vic.La conservació i bon ús de les instal·lacions municipals són responsabilitat de les persones que formen part del Club;
Això s’amplia en els desplaçaments a les instal·lacions d’altres equips.
Sobre els jugadors
1. És obligatori l’ús de l’equipament esportiu oficial del Club als partits, tant oficials com amistosos. No es podrà sortir al
terreny de joc a fer escalfament amb roba esportiva que no sigui l’oficial del Club.
2. S’acudirà als entrenaments amb la roba d’entrenament adequada i imposada pel Club, mai amb roba de carrer.
3. La roba esportiva és propietat del jugador i és la seva responsabilitat mantenir-la en bon estat, ja que dona una imatge
corporativa del Club.
4. Els jugadors han de tenir cura i respectar el material i les instal·lacions del Club o de qualsevol membre del Club.
Igualment els jugadors del Club hauran de respectar les instal·lacions i el material esportiu dels altres clubs a on es jugui.
Qualsevol acció, en el nostre Club o en els altres, inclús fora de la pràctica del bàsquet, que impliqui danys econòmics,
aquests seran acreditats a la persona responsable.
5. L’assistència i puntualitat és obligatòria a tots els entrenaments i partits. És obligatori avisar a l’entrenador en cas
d’absència justificada (lesió, malaltía o altres).
6. Les sancions federatives del comitè de disciplina que suposin una càrrega econòmica pel Club han de ser assumides
totalment per l’infractor o el seu tutor legal en cas d´ésser menor.
7. En les categories inferiors i considerades de formació (Premini a Junior), quan un jugador acumuli més d’una tècnica
amb reincidència, el Club, per mitjà de la Junta, entrenadors i coordinador del Club, es reserva el dret d’imposar al jugador

cert tipus de serveis, tant esportius (participar a entrenaments o partits) com també d’un tipus de tasca de col·laboració
amb les diferents activitats del Club. A les categories superiors, les faltes tècniques als jugadors, segons el reglament de la
Federació Catalana, seran sancionades amb 25 euros (Equips Seniors) i 15 euros (altres equip) cadascuna.
8. Es pagaran 50 euros(Equips Seniors) per partit de suspensió al jugador. La resta categories el Club es reserva el dret
d’imposar al jugador cert tipus de serveis, tant esportius (participar a entrenaments o partits) com també d’un tipus de
tasca de col·laboració amb les diferents activitats del Club.
9. Tots els jugadors, una vegada firmada la fitxa i fins el dia 30/6/2018, pertanyen al CB Vic a tots els efectes i no podran
disputar cap competició oficial, amistosa de tot tipus (inclou 3x3) ni entrenament fora del seu equip a no ser que hagi
estat autoritzat pel coordinador tècnic.
10. Els jugadors tenen el dret d’obtenció de la carta de llibertat en donar-se de baixa del Club, a final de temporada,
sempre que s’estigui al corrent del pagament de les quotes.
Entrenadors
1. Han de ser puntuals i assistir a tots els entrenaments i partits. Són responsables de tot el material propietat del club que
precisi utilitzar per a cada entrenament o partit.
2. Cada entrenador s’ha de presentar als entrenaments amb suficient antelació i preparar el material necessari.
3. No podran modificar els horaris d’entrenament/partits sense el coneixement del coordinador tècnic.
4. Anar als entrenaments, partits oficials o amistosos, amb la roba oficial del club.
5. Es faran càrrec de les sancions federatives eventualment imposades per les seves actuacions.
6. Les faltes tècniques a l’entrenador, segons el reglament de la FCBQ, seran sancionades amb 25 euros de la segona
tècnica.
8. Tractaran amb respecte a totes les persones implicades en l’activitat que desenvolupen, evitant actituds i gestos que
puguin generar aldarulls o mala imatge del Club.
9. És obligatori portar un control de l’assistència dels esportistes i entrenadors als entrenaments. Aquesta llista serà
enviada a final de mes a la secretaria del Club.
10. És obligatori respondre en breu les sol·licituds realitzades pel gestor de mitjans de comunicació social. Es a dir s´ha de
passar la crónica de cada partit acompanyada amb fotos, així com informar de qualsevol activitat extra que realitzi l´equip.
11. Els entrenadors no tenen la potestat de fitxar o d’invitar jugadors o altres persones a entrenaments o partits sense
l’autorització del coordinador tècnic del Club.
Reglament disciplinary
Tindran especial rellevància les conductes negatives que posin en perill la seguretat dels membres del club o que
mantinguin una relació amb el club, que es descriuen a continuació:
1. Insultar oralment o per escrit, fer gestos o utilitzar gràfics grollers, amenaçadors o amb l’objectiu d’ofendre.
2. Agredir físicament, colpejar o exercir violència contra persones o instal·lacions.
3. Discriminar algú ja sigui per la seva condició social, econòmica, religió, pensament polític o filosòfic, ascendència ètnica,
nom, nacionalitat, orientació sexual, discapacitat, defectes físics o qualsevol altra circumstància.
4. Exhibir, transmetre o difondre per mitjans tecnològics qualsevol conducta de maltractament.

5. Realitzar assetjament o atac de connotació sexual.
6. Portar qualsevol tipus d’arma o estri similar, ja sigui autèntic o amb aparença de ser real.
7. Portar, vendre, comprar, distribuir o consumir drogues o substàncies il·lícites, o trobar-se sota els seus efectes, dins o
fora de l’establiment educacional en activitats organitzades, coordinades, patrocinades o supervisades pel Club.

