REGLAMENT D’ORDRE INTERN DELS
GRUPS DE COMPETICIÓ DE TENNIS
I.- ORGANITZACIÓ, DRETS I OBLIGACIONS
Article 1.- Aquest reglament estableix l’organització, els drets i obligacions
dels jugadors dels grups de competició de tennis i el règim sancionador.
Article 2.- Els grups de competició estaran formats pels jugadors que, a criteri
de la Direcció Esportiva, tinguin unes capacitats esportives i personals que els
possibilitin millorar el seu nivell de joc per participar en l’activitat
competitiva.
Article 3.- La Direcció Esportiva establirà l’organització, els horaris, la
preparació, l’anàlisi de partits i les formes d’entrenament dels grups de
competició amb la finalitat d’aconseguir major motivació, capacitat i
rendiment esportiu.
Article 4.- Els objectius principals dels grups de competició són la millora en
l’evolució del nivell de joc dels jugadors per obtenir millors resultats
esportius sense oblidar el component lúdic de l’activitat esportiva.
Article 5.- Els jugadors han de treballar per aconseguir els objectius fixats:
tècnica dels cops, rendiment físic, resultats, etc. Els entrenadors faran el
màxim esforç per aconseguir que el jugador millori el seu nivell de joc, però
necessita la col·laboració del jugador per fer efectiva aquesta millora.
Article 6.- Els jugadors han de ser conscients que la tasca dels entrenadors és
que millorin i perfeccionin el seu nivell de tennis i els resultats esportius. Les
conductes que trenquen el ritme d’aprenentatge perjudiquen la feina dels
entrenadors i suposen una falta de respecte per a tots els jugadors i
entrenadors.
Article 7.- L’esforç, la disciplina, la constància, la puntualitat, el
companyerisme, l’afany de superació, el respecte envers els altres i el joc net
són atributs indispensables de l’esport competitiu. En aquest sentit, els
jugadors del grup de competició han de ser conscients que entrenaran per
perfeccionar i millorar el seu joc i els resultats, per la qual cosa han
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d’esforçar-se i comportar-se amb la responsabilitat que es deriva d’aquesta
finalitat.
Article 8.- Els jugadors del grup de competició han de seguir les directrius i
els mètodes d’entrenament que estableixi la Direcció Esportiva i els
entrenadors amb la màxima motivació i interès.
Article 9.- La preparació física és obligatòria ja que forma part de
l’entrenament. Els jugadors que no participin en la preparació física podran
ser exclosos de l’entrenament a pistes.
Article 10.- Per prevenir lesions cada jugador ha de realitzar els exercicis
d’escalfament físic abans i després dels entrenaments i partits.
Article 11.- És obligatòria la utilització de l’equipament del Club en les
competicions per equips. També s’haurà de fer servir en les finals de les
competicions individuals si el jugador que intervé en el torneig vol gaudir
dels beneficis que ofereix el Club Tennis Sabadell.
Article 12.- Els equips de competició estan subvencionats pel Club. En
contrapartida els jugadors han de tenir el compromís de jugar amb el màxim
esforç i interès les competicions per les quals siguin requerits.
Article 13.- A proposta de la Direcció Esportiva, es fixaran reunions amb els
pares dels jugadors per informar-los de l’evolució dels grups de competició i
dels objectius dels mateixos, així com per rebre els suggeriments que els
puguin fer. En tot cas, es farà una reunió anual amb aquesta finalitat. Els
pares podran sol·licitar de la Direcció Esportiva la informació individualitzada
del seu fill en relació a la seva participació en el grup de competició.
Article 14.- Els pares hauran de respectar i no interferir en la tasca dels
entrenadors en l’organització i realització dels entrenaments, ni en
l’assistència i direcció dels jugadors en les competicions a les que els
acompanyin. La Direcció Esportiva podrà adoptar les mesures que consideri
oportunes a fi d’evitar i corregir les interferències que es produeixin.
Article 15.- Els jugadors del Grup de Competició seran acompanyats i assistits
per un entrenador en els campionats en els que el Club de Tennis Sabadell
competeixi per equips i en els que el Club Tennis Sabadell els inscrigui durant
l’entrenament d’estiu, així com en aquells altres en què es consideri oportú a
proposta de la Direcció Esportiva. En els altres tornejos, sempre que sigui
possible, l’entrenador acompanyarà i assistirà al jugador quan aquest hagi de
disputar la final.
Article 16.- El Club Tennis Sabadell subvencionarà en el percentatge estipulat
el pagament de la inscripció en els tornejos oberts individuals al jugador que
arribi a quarts de final. La Direcció Esportiva autoritzarà l’abonament de
l’esmentada subvenció amb la presentació del justificant del pagament de la
inscripció del torneig i prèvia comprovació que el jugador hagi arribat a
quarts de final.
La Direcció Esportiva podrà recomanar a la Comissió Esportiva l’aprovació de
la subvenció d’altres despeses en funció de la importància de la competició.
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Article 17.- Els jugadors del grup de competició hauran de tenir un
comportament correcte en totes les competicions en les que participin, tant en
la pista, com en les instal·lacions del Club que visitin. Podran ser sancionades,
de conformitat amb el que disposa aquest reglament, les conductes d’abús
verbal, físic, de pilota, de raqueta o d’equipament, així com qualsevol conducta
antiesportiva i irrespectuosa.
Article 18.- La manca de compliment d’aquestes normes i, especialment, el mal
comportament o la falta de competitivitat en les competicions oficials per
equips en què participi el Club Tennis Sabadell seran sancionades per la
Comissió Esportiva de conformitat amb el previst en aquest reglament.
II.- RÈGIM SANCIONADOR
De les faltes
Article 19.- Es consideren infraccions tots aquells fets o comportaments que
representin vulneració directa o indirecta de les normes estipulades en aquest
reglament.
Article 20.- És competència exclusiva de la Comissió Esportiva la interpretació
de les infraccions que es puguin produir.
Article 21.- Les infraccions es consideren lleus, greus i molt greus.
Article 22.- Són considerades faltes lleus:
1. La mala utilització del material esportiu del grup de competició.
2. Qualsevol acte de falta de respecte envers els altres companys i
entrenadors.
3. Fer cas omís de les instruccions donades pels entrenadors del grup de
competició.
4. No utilitzar l’equipament oficial del club en les competicions oficials per
equips.
5. Qualsevol altre comportament sancionable que no suposi una infracció
greu o molt greu.
Article 23.- Són considerades faltes greus:
1. Desobediència de les normes contingudes en aquest reglament que suposin
un greuge per al Club, per als entrenadors o per a la resta de companys.
2. L’incompliment de la sanció imposada per haver fet una falta lleu.
3. La comissió de més de tres faltes lleus en el termini d’un any.
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4. Mal comportament o falta de competitivitat en les competicions oficials per
equips en què participi el Club Tennis Sabadell
Article 24.- Són considerades faltes molt greus:
1. L’incompliment de la sanció imposada per la comissió d’una falta greu.
2. La comissió de més de dues faltes greus en el termini d’un any.
3. Les agressions físiques, greuges, ultratges o provocacions greus de paraula
a altres companys, rivals, públic o entrenadors del Grup de Competició.
Sancions disciplinàries
Article 25.- Per infraccions lleus s’imposaran les següents sancions:
1. Advertència verbal.
2. Suspensió d’una a dos setmanes de la participació en els entrenaments.
Article 26.- Per infraccions greus s’imposaran les següents sancions:
1. Amonestació escrita.
2. Suspensió de tres a quatre setmanes de la participació en els
entrenaments.
Article 27.- Per infraccions molt greus s’imposaran les següents sancions:
1. Suspensió de
entrenaments.
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participació
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2. Expulsió del grup de competició previ informe de la Comissió Esportiva.
3. Apertura d’expedient de la Comissió de Disciplina del club que podrà
imposar la sanció que correspongui com a soci, independentment de la
imposada en aquest reglament.
Article 28.- Qualsevol comportament sancionable i qualsevol sanció que
s’imposi al jugador serà comunicada als seus pares.
Article 29.- La Comissió Esportiva aplicarà les mencionades sancions en el
grau que estimi convenient, dins dels límits ressenyats per cada classe
d’infracció, atenent a les circumstàncies concurrents. Igualment, es reserven la
possibilitat d’aplicar les suspensions referides a tot el club o a uns espais
concrets, si així ho creuen convenient.
Article 30.- Excepte en el cas d’expulsió, les sancions podran ser
immediatament executades quan les circumstàncies així ho justifiquin, sense
perjudici d’interposar recurs d’al·legacions.
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Article 31.- El compliment de qualsevol sanció no interromp, en cap cas,
l’obligació del infractor de mantenir al corrent de pagament els rebuts que se
li acreditin.
Article 32.- Qualsevol sanció anirà acompanyada d’una altra de naturalesa
econòmica sempre que correspongui rescabalar-se de danys materials. La
quantia s’establirà en una suma a situar entre el valor dels danys i el doble.
Article 33.- El jugador sancionat, en el termini de vuit dies una vegada rebuda
la comunicació de la sanció podrà interposar recurs davant la Junta Directiva,
per escrit, exposant les al·legacions que cregui convenients en defensa dels
seus drets.
Article 34.- A l’autor de dues o més faltes li seran imposades totes les
sancions previstes per les diferents infraccions comeses. A més del que
disposa el paràgraf anterior, si en un mateix fet es derivessin dues o més
faltes se’ls aplicaria la mateixa sanció màxima en el seu grau màxim, fins al
límit que representi la suma de les faltes que li podrien ser imposades
separadament.
Prescripció
Article 35.- Els terminis de prescripció en relació
disciplinàries seran d’un any respecte de les molt
de les greus i tres mesos respecte de les lleus.
prescripció tindran les sancions disciplinàries i el
finalitzi la via utilitzada per a la seva impugnació.

amb aquestes infraccions
greus, sis mesos respecte
Els mateixos terminis de
còmput s’iniciarà des que

Disposició Addicional
Les referències en aquest reglament a qualsevol càrrec o funció s’han fet, per
una simplicitat major, només en sentit genèric i, per tant, inclouen tant la
forma femenina com la masculina.
Disposició Final. Entrada en vigor
El present reglament entrarà en vigor el dia següent a la seva aprovació per la
Junta Directiva del Club Tennis Sabadell.
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