REGLAMENT
I. Objecte
La Junta Directiva del Soldeu Esquí Club adopta el present reglament intern i de
funcionament com a norma consensuada i fonamental per al funcionament de
l’entitat. Com a tal, ha de ser acceptat i respectat per tots els integrants del club.
L’objecte del present reglament és, per tant, assegurar l’ordre intern que permeti
assolir en major plenitud els objectius educatius, esportius i de lleure, dins un marc
de tolerància i respecte a la llibertat i al fet diferencial de cada individu.
II. Comissions
La Comissió Esportiva i la Comissió Disciplinària seran les figures encarregades
d’assegurar la coherència i la regularitat en el funcionament habitual del club, així
com la prevenció i la resolució de conflictes, sempre que no impliquin la intervenció
d’instàncies superiors com la Junta Directiva o l’Assemblea General de Socis.
La Comissió Esportiva estarà integrada pels responsables tècnics del club, el cap
de la Comissió Esportiva del club, el President del club i aquelles persones que
aquest darrer designi.
La Comissió Disciplinària estarà integrada pels responsables tècnics del club, el cap
de la Comissió Esportiva del club, el President del club i un representant dels
corredors.
El representat dels corredors serà nomenat per consens entre els corredors de les
categories Infants i Júniors. Aquest representant actuarà com a portaveu dels
corredors i com a intermediari amb el club, intervenint a les reunions amb veu però
sense vot. El representant dels corredors no participarà en les deliberacions de la
Comissió Disciplinària on es tracti d’assumptes laborals del personal del club.
A la Comissió Esportiva li corresponen les funcions següents:


Dissenyar i desenvolupar el projecte esportiu del club, fixant els objectius
generals i específics de la temporada.
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Avaluar la metodologia de treball i el grau d’assoliment dels objectius.



Vetllar pel compliment del present reglament, informant a la Comissió
Disciplinària en cas de detecció d’alguna irregularitat.



Avaluar i proposar esmenes al present reglament per tal d’adaptar-lo a la
realitat del club.

A la Comissió Disciplinària li corresponen les funcions següents:


Establir criteris d’actuació conjunta per tal d’evitar situacions de conflicte i, si
s’escau, proposar a la Junta Directiva modificacions i/o esmenes al present
reglament.



Estudiar els casos d’incompliment de les normes inherents al present
reglament i, si s’escau, procedir a la instrucció d’expedients disciplinaris.



Fer el registre i seguiment dels incidents, tot vetllant perquè es compleixin els
acords presos.

La Comissió Disciplinària haurà de mantenir en tot moment un esperit de
comprensió i de recerca de solucions que permeti anar més enllà de la repressió i el
càstig.
III. Reglament
a. Normes generals de convivència


Cal tenir en tot moment un tracte respectuós amb les persones. En cap
cas es permetran les conductes discriminatòries, les actituds violentes o
d’altres situacions que atemptin la dignitat dels individus, siguin aquests
membres o no del club.



Cal fer un bon ús de les instal·lacions, el mobiliari i el material.



No es permès fumar ni consumir begudes alcohòliques. De la mateixa
forma, resta prohibida la tinença o el consum d’altres substàncies
prohibides per les normes sanitàries.



Cal respectar els horaris establerts.
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Es farà un ús correcte de telèfons mòbils i altres dispositius, sempre sota
l’autorització del responsable corresponent.



No es permès absentar-se del grup sense donar avís al seu responsable.
En el cas de menors d’edat, serà necessària l’autorització per escrit dels
pares o tutors per a marxar sol o amb terceres persones.

b. Normes de funcionament
i.

Inscripcions i noves incorporacions.
Tots els corredors i aspirants hauran de lliurar obligatòriament el full
d’inscripció, degudament omplert, dins dels terminis fixats pel Club.
Aquest full d’inscripció haurà d’anar acompanyat d’un certificat mèdic
oficial.
Serà obligatori per a tots els nous inscrits superar una prova d’accés,
adaptada a cada categoria, a l’inici de la temporada. Aquesta prova
serà eliminatòria en cas de no assolir el nivell mínim necessari per a
integrar-se en la estructura del club.
Sense perjudici d’aquest requisit d’accés, podran incorporar-se als
entrenaments de preparació física de pre-temporada aquells nous
inscrits que tinguin pendent la realització de la prova, amb les
condicions aprovades per la Junta Directiva per a cada temporada i
condicionat a les places disponibles.

ii.

Entrenaments i competicions.
Els corredors del club seguiran una planificació d’acord amb la seva
edat i capacitats, en tot moment supeditada a la seva progressió i al
criteri de la Comissió Esportiva.
Serà obligatòria la puntualitat a entrenaments, curses i altres activitats
del club, així com personar-se amb el material necessari i en bones
condicions d’ús.
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La indumentària de corredors i entrenadors serà l’oficial del club,
exceptuant casos justificats i degudament autoritzats.
L’assistència ha de ser l’adequada per a la correcta progressió del
corredor dins del grup.
iii.

Activitats i serveis complementaris
Es consideren activitats i serveis complementaris la tecnificació,
l’esquí escolar, els estatges, el transport, els entrenaments de
preparació física, les curses fora del circuit andorrà i totes aquelles
activitats que no estiguin contemplades com a tals en la planificació
de la temporada.
L’accés a aquestes activitats es farà en funció dels criteris que aprovi
la Junta Directiva a proposta de la Comissió Esportiva per a cada cas
particular.
En el cas concret de la tecnificació i Comité, els corredors hauran de
complir també els requisits establerts per la FAE. Aquest punt serà
igualment aplicable a les altres activitats que depenguin d’un
organisme oficial superior al club.

iv.

Avaluacions
Els corredors seran avaluats periòdicament en funció dels objectius de
la seva categoria, que quedaran establerts en la planificació esportiva
de la temporada.
Aquestes avaluacions seran realitzades per l’entrenador del corredor
conjuntament amb el responsable tècnic del club i posteriorment
hauran de ser validats per la Comissió Esportiva.
Amb cada avaluació es generarà un informe que es farà arribar al
corredor o bé als seus pares o tutors en cas de que aquest sigui
menor d’edat.
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v.

Quotes
Tots els corredors es comprometen a fer efectives les quotes
corresponents en els terminis fixats pel club, o bé a informar al club .
En cas contrari, sense raó justificada, podrà ser expulsat sense dret a
rebre compensació per la seva expulsió ni a retorn de la quota.

IV. Règim sancionador
a. Infraccions
El responsable tècnic del club haurà d’informar a la Comissió Esportiva de
qualsevol incident que pugui ser falta d’un corredor del club.
Les infraccions poden ser lleus, greus i molt greus.
Són infraccions lleus:


La conducta negligent o imperícia en la utilització del material o de les
instal·lacions esportives que no impliqui la qualificació de falta greu.



Les discussions durant els entrenaments i competicions entre companys i
tècnics.



La lleugera incorrecció amb qualsevol dels agents de la comunitat
esportiva.



La poca diligència o atenció a les explicacions dels entrenadors, amb
distorsió del normal funcionament dels entrenaments i competicions.



L’assistència als entrenaments i competicions sense el material
corresponent.



L’incompliment injustificat de l’horari d’entrenament.



L’acumulació de faltes d’assistència, sense autorització, sense motius
justificats i sense previ avís.



L’abandó de l’entrenament i competició sense justificació.



La manca de normes elementals d’higiene esportiva i educació.
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Les que amb aquest caràcter estableix la llei de l’esport de 30 de juny de
1998 (art. 57.5LE).

Són infraccions greus:


Haver estat sancionat per la comissió de tres faltes lleus en un període
d’un any.



Causar danys de forma intencionada al material o instal·lacions
esportives, hotels, estacions, vehicles.



La manipulació o alteració, ja sigui personalment o mitjançant persona
intermediària, del material o equipament esportiu en contra de les regles
tècniques d’esquí.



Pèrdua de material esportiu que s’ha facilitat al corredor de forma gratuïta.



Les agressions sense conseqüències pels agredits o agressors o
perjudicis a tercers.



L’incompliment reiterat d’instruccions emanades dels òrgans esportius
competents (àrbitres, jutges, tècnics, directius i demés autoritats
esportives).



L’escàs rendiment voluntari en els entrenaments i competicions.



Manca de respecte envers les persones que composen la comunitat
esportiva.



Els actes notoris i públics que atemptin a la dignitat esportiva.



La simulació d’enfermetat, malaltia o accident.



Les que amb aquest caràcter estableix la llei de l’esport de 30 de juny de
1998 (art.57.2 LE).

Són infraccions molt greus:


Haver estat sancionat per la comissió de tres faltes greus en un període
d’un any.



La conducta constitutiva de delicte que causi danys al club
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Tota actuació discriminatòria per raons polítiques, religioses, racials de
sexe o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social.



La manca de respecte envers les altres persones que comporti vexació o
insult, tant de paraula com de fet.



Trobar-se en estat d’embriaguesa, o sota els efectes de substancies
estupefaents, en els entrenaments i competicions.



Les agressions amb conseqüències pels agredits o agressors o perjudicis
a tercers.



Les que amb aquest caràcter estableix la llei de l’esport de 30 de juny de
1998 (art. 57.2 LE).

Són circumstàncies que agreugen la responsabilitat:

a) La reiteració
b) La reincidència
c) El preu
d) El perjudici econòmic ocasionat
Són circumstàncies atenuants de la responsabilitat:

a) La provocació suficient, immediata anterior a la comissió de la
infracció.
b) El penediment espontani.
c) La presentació de disculpes, la rectificació en els actes.
d) El fet de no haver estat sancionada la persona infractora, amb
anterioritat, en el transcurs de la seva vida esportiva.
b. Sancions
Les sancions per infraccions lleus són les següents:
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a) Advertiment o amonestació verbal.
b) Restitució del material malmès.
c) Sanció econòmica segons estableixi la llei de l’esport.
Les sancions per infraccions greus són les següents:

a) Advertiment o amonestació per escrit.
b) Convocatòria de l’esportista major d’edat o dels pares o tutors de
l’esportista menor d’edat.
c) Suspensió temporal d’entrenaments.
d) Prohibició temporal de participar en competicions.
e) Descens de categoria i/o pèrdua de punts en la classificació.
f) Sanció econòmica segons estableixi la llei de l’esport.
Les sancions per infraccions molt greus són les següents:

a) Pèrdua de condició esportista pertanyent al club.
b) Inhabilitació, suspensió o privació de llicència esportiva amb
caràcter temporal o definitiu.
c) Sanció econòmica segons estableixi la llei de l’esport.
c. Procediment sancionador
La Comissió Disciplinària podrà aplicar les sancions corresponents a les
infraccions efectuades pel corredor de la seva secció o club, prèvia instrucció
d’un expedient disciplinari i després d’haver escoltat les al·legacions del
infractor.
El recurs ha d’interposar-se en el termini de 15 dies hàbils comptats des de
l’endemà de la notificació de la resolució que es pretengui impugnar.
El procediment de recurs s’inicia mitjançant la presentació davant la
secretaria del club d’un escrit mecanografiat, dirigit a la Comissió
Disciplinària, que contingui els requisits següents:
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1. El nom, els cognoms i el domicili de la persona física o denominació
social i domicili dels ens associatius interessats amb la inclusió, en
aquest últim cas, del representant legal.
2. La identificació de la sanció que s’impugna, adjuntant-hi una còpia.
3. Les al·legacions que es considerin oportunes i els raonaments o
preceptes en què el recurrent basa les seves pretensions.
4. Les proves que, si escau, el recurrent demana que es practiquin.
5. Les pretensions que dedueixi el recurrent de les al·legacions, els
raonaments i els preceptes invocats.
En el termini màxim de tres mesos des de la interposició del recurs, la Junta
Directiva del club implicat haurà de convocar la Comissió Disciplinària i dictar
la resolució pertinent.
Contra les decisions de la Comissió Disciplinària es podrà recorre a la Junta
Directiva. El recurs tindrà efectes suspensius.
V. Modificacions
El present reglament podrà ser modificat per acord de la Junta Directiva quan
aquesta ho cregui convenient, i haurà de ser ratificat per l’Assemblea General de
Socis.
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CERTIFICACIÓ DE CONEIXENÇA DEL REGLAMENT

Els que sota signen, en qualitat de pare/mare/tutor legal del corredor
.........................................................................,

declaren

estar

assabentats

del

reglament intern del Soldeu Esquí Club i es comprometen a respectar-lo.

A ............................, el ....... de ............................. del.............

Signat,
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