
 

 

 

 
 

 

 

Club Bàsquet Cantaires 
           Tortosa   

 

Codi Intern    

C. B. Cantaires de Tortosa  

 

El Club Bàsquet Cantaires de Tortosa, com a entitat esportiva sense ànim de lucre que és, porta a terme la 

seva activitat amb l’objectiu de fomentar, potenciar i desenvolupar la pràctica del bàsquet  a la ciutat de 
Tortosa. D’aquesta manera, tots i cadascun dels membres del club, en la mesura en què siguin responsables 
de  qualsevol de les seves àrees d’actuació, vetllaran pels interessos generals, acatant en tot moment les 
normes que s’estableixen en el present Codi.  

 

Article 1r.- Per ser jugador/a o entrenador/a del C.B. Cantaires de Tortosa és obligatori estar al corrent de 
pagament tant de les corresponents quotes de jugador, soci (si es correspon) com de les altres aportacions  
que hagin estat aprovades per la Junta.  

Article 2n.- La inscripció com a jugador/a del CB Cantaires Tortosa serà efectiva mitjançant la quota 
d'inscripció consistent en un únic pagament a realitzar un cop s'hagi emplenat el corresponent full 
d'inscripció. 

En funció de l'edat, aptituds i en última instància, a criteri del cos tècnic, es determinarà la categoria en la 
que participarà el jugador/a fet que determinarà la resta de quotes a fer efectives a lo llarg de la temporada. 

Article 3r.- Tant els jugadors/res com els entrenadors/res han de mantenir una correcta higiene personal i 
fer ús de les normes elementals d’urbanitat, ètica, disciplina i correcció en vers als seus companys d’equip, 
tècnics, àrbitres, equip contrari, membres directius i personal responsable de les instal·lacions esportives.   

Article 4t.- Cada jugador/a ha de tenir cura del material esportiu que se li assigni, així com de les 

instal·lacions que utilitzi per a la pràctica de la seva activitat, tant si són les pròpies del club com si són 
alienes.  

Article 5è.- El jugador/a, a l’inici de la temporada és obligatori que adquireixi la roba corresponent a 
l’equipament de joc.  

Article 6è.- El club mantindrà els drets federatius d’un jugador/a en el cas de que no hagi tornat el material 
que se li ha cedit durant la temporada, o bé, fins que no s’hagi pogut recuperat el seu valor monetari; així 
com també del jugador/a que tingui pendent algun deute econòmic amb l’entitat.  

Article 7è.- El vestuari oficial, inclosa la samarreta d’escalfament, únicament i obligatòriament s’utilitzarà 
durant els partits, i s’haurà de tenir net abans de cadascun d’ells.  

Article 8è.- Ni en els entrenament, ni en els partits, no es poden dur rellotges, polseres, cadenes, anells, 
pearcings o qualsevol altre element que no sigui l’equipament oficial.  

Article 9è.- En cap moment, el jugador/a no pot protestar per una errada dels companys, sinó, tot el 
contrari, els ha de fer costat per superar-la, amb una actitud positiva.  
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Article 9è.- El jugador/a no ha de qüestionar cap decisió arbitral, ni, encara menys, dirigir-se 
despectivament a l’àrbitre.  

Article 10è.- L’entrenador/a, en cas de necessitat, pot requerir a un jugador/a per anar a reforçar a un equip 

de categoria superior. Els jugadors pertanyen al Club Bàsquet Cantaires Tortosa, no a un sol equip, i en cas 
de ser convocats pel coordinador esportiu per anar a un altre equip del club, té l'obligació d’anar-hi. 

Article 11è.- Tant a l’inici com a l’acabament d’un partit tots els membres de l’equip han de saludar als de 
l’equip contrari, a l’àrbitre i al públic.  

Article 12è.- A la finalització dels entrenaments i partits, els jugadors/res han de recollir el material utilitzat, 
deixar lliure ràpidament la pista i dirigir-se als vestidors.  

Article 13è.- En els moments en què l’entrenador/a està impartint instruccions o realitzant comentaris del 

joc, els jugadors/res han d’escoltar amb atenció, podent participar en la conversa, però sense encetar 
reunions paral.leles. De la mateixa manera, durant els entrenaments i partits, els jugadors/res no poden fer 
cas de les instruccions de persones que no formin part de l’equip tècnic del seu propi equip.  

Article 14è.- Qualsevol proposta o comentari que els familiars dels jugadors/res considerin oportuns en 
relació a la tasca de l’entrenador/a o a la gestió del club, cal que es transmeti directament al delegat 
d’equip, el qual ho posarà en coneixement de la Junta Directiva o de la persona responsable més adient.  

Article 15è.- En cas de no poder participar en un entrenament, el jugador/a, independentment de la 
categoria a la qual pertany, ha d’avisar prèviament al responsable de l’equip.  

Article 16è.- Amb caràcter general, es considerarà que el jugador/a que no es presenti als entrenaments de 

la setmana no estarà en condicions de jugar el partit corresponent, quedant però la decisió definitiva a 
criteri de l’entrenador/a i de les causes que ho puguin justificar.  

Article 17è.- La convocatòria de jugadors per prendre part al proper partit tindrà lloc a la darrera sessió 
d’entrenament setmanal, i només es podrà alterar per motius justificats.  

Article 18è.- En cas de no poder assistir a un partit en el què el jugador/a estigui convocat, aquest fet 
s’haurà de posar en coneixement de l’entrenador o delegat d’equip el més aviat possible.  

Article 19è.- Existirà una Comissió Esportiva formada per tres membres de la Junta, (membres de la junta, 
coordinador esportiu i director tècnic del club) què coneixerà i valorarà totes les possibles discrepàncies i 
dubtes que puguin sorgir en el transcurs de les activitats del club, decidint quines seran les solucions a 
aplicar.  

Article 20è.- Qualsevol violació del present codi de conducta serà sancionada segons la seva gravetat i 
d’acord amb els criteris de la Comissió Esportiva.  

Article 21è.- En el cas de sanció disciplinària-econòmica que rebi un jugador/a o entrenador/a, la Comissió 
Esportiva valorarà objectivament la responsabilitat econòmica d’aquesta, determinant si el pagament de la 
sanció econòmica anirà a càrrec del club o bé a càrrec del propi infractor.  

Article 22è.- És recomanable i interessant que els jugadors de categories inferiors assisteixin als partits que 
disputen els primers equips del club, a fi i efecte de complementar la seva formació esportiva i contribuir a la 
creació d’un bon esperit social del club.  

Article 23è.- Es recomanable i imprescindible que els pares dels jugadors de categories inferiors assisteixin 
als partits i col·laborin amb els desplaçament amb vehicle dels jugadors en partits disputats en pistes 

d’equips rivals. El delegat del equip crearà una llista amb els torns i condicions dels vehicles pels 
desplaçaments.  

Article 24è.- Els jugadors/res es comprometen a col·laborar amb el club en les activitats que s’organitzin, 
donant el seu consentiment a la prestació de la seva imatge personal o col·lectiva.  

Article 25è.- El Club es posa en tot moment a disposició dels pares dels jugadors/res de les categories base 
del club, per tal de col·laborar i oferir tot el suport que els calgui, discutint qualsevol aspecte personal que 
pugui afectar al jugador/a i, en tot cas, ajudant a decidir sobre la seva participació en l’equip. 



Tothom qui forma part del Club Bàsquet Cantaires de Tortosa (jugadors, familiars, equip tècnic i equip 

directiu) el representa i porta el nom de la nostra ciutat arreu on va, i, per tant, ha d’actuar i comportar-se 
en conseqüència, per tal de deixar en bon lloc la imatge de l’entitat i del municipi. 

 

 

      La Junta Directiva 


