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CLUB D’HANDBOL SANT LLORENÇ TEMPORADA 2011-2012
NORMATIVA A SEGUIR PELS JUGADORS


És obligatori venir a entrenar cada dia, cas de no poder venir caldrà avisar amb
anticipació a l’entrenador.



A l’entrenament i als partits, la màxima autoritat i representació del Club son l’entrenador i
els delegats i se’ls ha d’obeir i respectar.



És obligatori dutxar-se al finalitzar els entrenaments i els partits, tan als partits jugat a casa
com a fora.



S’ha de respectar les instal·lacions on podem desenvolupar el nostre esport, i en especial en
deixar els vestidors, nets i en condicions pels propers usuaris, tal i com a nosaltres ens agrada
trobar-lo



Tot el material d’entrenaments s’ha d’utilitzar adequadament i tenir-ne cura, si es trenca per
un mal us, la Junta podrà exigir la reposició amb càrrec al jugador.



A l’hora marcada per començar els entrenaments, els jugadors estaran canviats a pista i
començaran l’escalfament individual.



És molt important el respecte en l’equip, per tant no s’acceptarà cap falta de respecte. Qui no
respecti un company, contrari, entrenador, delegat, àrbitre, públic,... serà immediatament
expulsat de l’entrenament o del partit. En funció de la gravetat de l’acció o de la seva
reincidència, la Junta podrà sancionar o fins i tot expulsar del Club a la persona infractora.



Està absolutament prohibit, en els partits, protestar, insultar i/o agredir als arbitres i a
qualsevol persona aliena a l’equip. Si cal fer observacions als arbitres son l’entrenador i els
delegats qui tenen encomanada aquesta funció. La tasca del jugador es fruir de l’handbol. Si
pel no compliment d'aquesta norma recaigués sanció al Club aquesta serà a càrrec de
l'infractor.



En els entrenaments no es podrà utilitzar la roba que el Club ha posat a disposició dels
jugadors per jugar el partit.



En els partits cal venir de casa amb el xandall oficial del Club.



Està absolutament prohibit fumar, en qualsevol activitat del Club, fins i tot en els
desplaçaments tant pels jugadors, entrenadors com delegats.

