
  
 
 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CLUB RÍTMICA MATARÓ 
 
 
 

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
ARTICLE 1. Objectiu 
 
El present Reglament de Règim Intern té per objectiu establir directrius de convivència i disciplina, 
dins del Club Rítmica Mataró (en endavant, el CRM), i que haurà de posar-se en coneixement de totes 
les parts interessades mitjançant publicació a la seva pàgina web. 
 
El CRM té com a objectiu fonamental la formació de la nena, mitjançant l’aplicació d’un pla que li 
faciliti l’adquisició de determinats hàbits, tals com l’ordre, la disciplina, el respecte, la correcció, el 
companyerisme, la responsabilitat i l’esportivitat, fent de la competició un element enriquidor on sigui 
possible fer esport en un entorn adeqüat i motivador, remarcant sempre els tradicionals valors d’esforç 
individual i en equip. 
 
El CRM admetrà a totes les nenes que vulguin formar-hi part sense cap mena de discriminació, sense 
perjudici de que es facin prevaldre raons objectives i el sentit comú en la composició del grup 
Especial.  
 
Per aquest motiu, qualsevol recomanació, norma, sanció o actuació realitzada pel CRM, només té 
com a finalitat contribuir a l’adequada formació de la personalitat i valors humans de tots i cadascun 
dels integrants del mateix, mitjançant l’esport escollit. 
 
A tal efecte el CRM disposa d’una estructura organitzativa composada per la Direcció Tècnica i l’equip 
d’entrenadores que, basant-se en l’objectiu fonamental anteriorment exposat i recolzant-se en una 
sèrie de procediments d’actuació, tenen al seu càrrec les següents responsabilitats bàsiques: 
 

a) La formació tant tècnica com tàctica, com de caràcter esportiu, de tots els components dels 
equips al seu càrrec. 

b) La gestió, seguiment i control de la nena, en totes les categories i edats.  
c) La representació del CRM davant la Federació de Gimnàstica Rítmica corresponent.  
d) Mantenir el prestigi esportiu del CRM, en totes les categories i competicions a les quals 
e) participi qualsevol gimnasta al seu càrrec. 

 
 
ARTICLE 2. Àmbit d’aplicació 
 
El present Reglament será d’aplicació en els següents àmbits: 
 
Personal:  
 

a. Els esportistes inscrits al CRM des de la formalització de la seva inscripció fins a la seva baixa.  
b. A tot el personal tècnic del CRM.  
c. A tots els pares/mares/tutors de les esportistes des del moment de la inscripció de la filla fins a 

la seva baixa a l’Entitat, en tots aquells aspectes que els hi sigui aplicables.  
d. Al personal auxiliar o de suport del CRM.  
e. A totes aquelles persones voluntàries o entitats que per qualsevol motiu i temporalment formin 

part del CRM. 
 



  
Espacial:  
 

a. Les instal.lacions esportives habitualment utilitzades per el CRM.  
b. Qualsevol instal.lació esportiva, local, edifici o espai als quals es desplacin els components del 

CRM en la seva totalitat o en part. 
 
Norma general aplicable: 
 
A tots els efectes, la Direcció Tècnica i l’equip d’entrenadores seran responsables directes de les 
accions possibles comeses pels familiars, amics, coneguts o qualsevol persona relacionada amb les 
gimnastes. L’incompliment per part de les persones enumerades anteriorment de qualsevol de les 
obligacions recollides en el present Reglament i especialment les relatives al respecte i compliment de 
les normes i reglament del CRM, a la falta de compromís per al desenvolupament correcte de 
l’activitat esportiva o al respecte de l’imatge personal i del CRM, facultarà als seus òrgans per a 
imposar a la persona directament responsable, les pertinents sancions, poguent fins i tot, i en casos 
de reiteració o extrema gravetat, donar-lo de baixa de l’Entitat. 
 
 
 

TÍTOL II. COMPOSICIÓ I ESTRUCTURA 
 
 

CAPÍTOL I. ÒRGANS DE GOVERN 
 
 
ARTICLE 3. Estructura 
 
3.1 El CRM comptarà amb els Òrgans de Govern que estableixen els Estatuts vigents en cada 
moment. 
 
3.2 El disposat a l’apartat anterior s’entendrà sense perjudici de l’existència i funcions d’altres òrgans 
com la Direcció Tècnica, en l’àmbit de les seves competències. 
 
3.3 La Junta Directiva es reunirà en sessió ordinària amb la Direcció Tècnica com a mínim tres cops 
l’any, dins els mesos compresos entre Setembre i Juny. 
 
3.4 La incorporació de nous membres a la Junta Directiva es donarà quan els interessats es presentin 
voluntaris, sempre que existeixi consens entre la Junta Directiva i la Direcció Tècnica.  
 
 
ARTICLE 4. Principis d’actuació 
 
4.1 Els òrgans de govern vetllaran per tal que les activitats del CRM es desenvolupin d’acord amb el 
projecte del mateix, amb l’objectiu de fer possible l’efectiva realització dels fins previstos. 
 
4.2 Els òrgans de govern garantiran, dins l’àmbit de les seves competències, l’exercici dels drets 
reconeguts a les gimnastes, entrenadores, delegats així com a pares/mares/tutors i vetllaran pel 
compliment dels deures corresponents. Així mateix, afavoriran la participació efectiva de tots els 
membres del CRM en el desenvolupament del mateix, a la seva gestió i a la seva avaluació. 
 
4.3 Dins la Junta Directiva es podrá constituir un Comitè de Disciplina, al qual correspondrà, per 
delegació d’aquella, la resolució dels expedients incoats per la comissió de fets que poguéssin ser 
conceptuats com a falta greu o molt greu. Aquest Comitè estarà composat pel President o persona a 
qui delegui, i la Direcció Técnica. 
 



  
 
 

CAPÍTOL II. ALTRES ÒRGANS UNIPERSONALS 
 
 
ARTICLE 5. Direcció Tècnica 
 
Són funcions pròpies de la Direcció Tècnica: 
 

1) Essent la máxima autoritat en matèria esportiva, dirigeix, coordina i controla totes les activitats 
del seu àmbit amb caràcter disciplinari d’acord amb les disposicions vigents, sense perjudici 
de les competències de la Junta Directiva. En aquest sentit, serà el nexe d’unió entre aquesta 
i les entrenadores, tenint però, la capacitat per a resoldre els problemes quotidians del dia a 
dia, mentre que els de major complexitat o repercusió els posarà en coneixement de la Junta 
Directiva, la qual resoldrà en conseqüència. 

2) Té com a objectiu fonamental la gestió, seguiment i control de les esportistes, en totes les 
categories i edats, vetllant pel compliment de la formació integral de tots i cadascuna de les 
gimnastes. 

3) Podrà exercir, simultàniament, qualsevol altra activitat relacionada amb el CRM.  
4) A principi de cada temporada ha de treballar, junt amb els seus col.laboradors, els objectius 

esportius, I supervisarà les Programacions i proposarà les activitats que es faran als 
entrenaments, en els quals tindrà en consideració l’edat i el nivell d'execució i de comprensió 
de les gimnastes. 

5) Confeccionarà i organitzarà els grups (Iniciació, Escolar, Competició, Especial, etc) o subgrups 
necessaris als que quedaran adscrites les gimnastes per a la seva millor progressió 
esportiva.  

6) Serà la responsable organitzativa pel que fa a dates d'entrenament, dates de tallers, dates de 
competicions i exhibicions, dates de reunions amb les famílies, el cos tècnic, etc. 

7) Planificarà i decidirà en les competicions i torneigs que participi el CRM. Coordinarà i 
gestionarà les inscripcions, llicències i altres aspectes administratius amb relació al Consell 
Esportiu, Federacions i/o Administracions de qualsevol naturalesa. 

8) Executarà els acords de la Junta Directiva en l’àmbit de la seva competència a la que informarà 
de tots els aspectes esportius i disciplinaris que afectin al CRM i proposarà aspectes relatius 
a la millora del funcionament en l’àrea esportiva.  

9) Hi serà sempre en disposició de corregir qualsevol dubte, comentari, petició o reclamació de les 
entrenadores.  

10) Té la facultat de poder passar les gimnastes d’un equip a l’altre, per motius tècnico-esportius, 
fins i tot d’una categoría a l’altra sempre que no s’incompleixin els reglaments federatius 
corresponents. Tanmateix, té la facultat d’incorporar una gimnasta com a membre suplent 
d’un equip per criteris técnico-esportius. 

11) Avaluarà els fonaments tècnics que siguin oportuns en cada grup tot considerant que les 
capacitats a desenvolupar siguin les que corresponen a l’edat de les nenes, tenint per tant la 
facultat d’adjudicar la gimnasta al nivell més adequat per a vetllar pel seu desenvolupament 
personal, atenent a les seves aptituds esportives I les esmentades capacitats. 

12) Té la responsabilitat en l’emissió dels informes en tots aquells aspectes esportius que siguin 
escaients. 

13) Té la facultat de cessar al seu càrrec qualsevol entrenadora que no compleixi amb les seves 
responsabilitats, segons l’indicat en el present Reglament. 

14) Té l’obligació de guardar les mateixes formes, respecte i actitud exigides a qualsevol altre 
component del CRM en qualsevol situació. 

15) Atendre les consultes dels pares de les esportistes en ordre a compartir la tasca educadora 
en l’àmbit de la seva competència. 

16) La Direcció Tècnica està obligada a complir les recomanacions i obligacions que li han estat 
assignades en el present Reglament, així com les que li fossin encomanades per la Junta 
Directiva. 



  
 
 
 

CAPÍTOL III. ENTRENADORES 
 
 
ARTICLE 6. Caràcter 
 
6.1 Les entrenadores són aquells membres que desenvolupen la funció docent en l’àmbit esportiu, i 
l’exercici dels quals s’orientarà a la realització dels fins educatius i esportius establerts a l’ideari del 
CRM. 
 
6.2 Per la seva proximitat a la gimnasta, constitueixen el nucli principal de la seva formació i 
gaudeixen de l’absoluta confiança tant de la Direcció Tècnica com de la Junta Directiva. 
 
6.3 La designació de les entrenadores competeix a la Direcció Tècnica, amb coneixement de la Junta 
Directiva. 
 
 
ARTICLE 7. Drets de les entrenadores 
 
Les entrenadores gaudeixen dels següents drets: 
 

1) Exercir les seves funcions en els equips de treball a que se’ls destini, dins el respecte a la 
filosofia del CRM, quina política esportiva i administrativa recolzaran en tot moment. 

2) Ser informades per part de qui correspongui dels assumptes que afectin a l’Entitat en general i 
a elles en particular. 

3) Rebre tracte amb correcció i respecte per la resta d’estaments i integrants del CRM.  
4) Utilizar els mitjans materials i instal.lacions del CRM per complir les fites del mateix I d’acord a 

les normes que regulin el seu ús.  
5) Fer els suggeriments i exigir a l’Entitat, a través de la Direcció Tècnica, l’atenció i els mitjans 

necessaris per desenvolupar la seva tasca, però sempre dins d’uns marges raonables i en 
funció de les possibilitats i recursos disponibles. 

 
 
ARTICLE 8. Deures de les entrenadores 
 
Les entrenadores tenen els següents deures: 
 

1) Elaborar la planificació anual de les activitats al seu càrrec en el que hi constin els objectius 
generals, els continguts a treballar i la metodologia per a sotmetre-la a l’aprovació de la 
Direcció Tècnica, a desenvolupar-la i complir la programació establerta. 

2) Complir amb la tasca encomanada i per la qual s’han compromès. A més, han de respectar els 
drets de les gimnastes i fer-les complir els seus deures. 

3) Participar, excepte per una raó justificada, en totes les activitats esportives i/o reunions 
tècniques programades així com aquelles a les quals sigui degudament convocada. En cas 
d’absència, que haurà de comunicar amb suficient antel.lació, col.laborar activament en la 
cerca del seu substitut o ajudant que estigui capacitat per desenvolupar la seva tasca. 

4) Repartir o recollir els documents que faciliten la comunicació entre l’Entitat, les gimnastes i els 
pares o tutors, dins els terminis establerts. En aquest sentit es comprometran a facilitar la 
informació que les famílies necessitin saber, en els termes pactats amb la Directora Tècnica a 
l'inici del curs o en successives reunions de treball, sense passar al terreny personal.  

5) Mantenir en el aspecte personal i en el tècnic-esportiu una conducta digna i respectuosa amb la 
filosofia del CRM en el desenvolupament de la seva funció, així com a la seva relació amb els 
diferents estaments i membres de l’Entitat, especialment amb les esportistes, per a les que 



  
ha d’ésser un model a seguir en quant a puntualitat, comportament i compromís es refereix. 

6) Desenvolupar amb competència, exactitud i puntualitat les tasques i activitats corresponents i 
potenciar una bona dinàmica, companyonia i actitud positiva en els entrenaments. 

7) Atendre les consultes de les esportistes, estimular el seu esforç i afavorir la convivència i el 
desenvolupament de tots els valors assenyalats a la filosofia del CRM. 

8) Tenir a disposició de la Directora Tècnica el dossier personalitzat de cada grup degudament 
actualitzat i a realitzar informes semestrals de cadascuna de les gimnastes al seu càrrec on 
s'avaluarà l'evolució de l'esportista a nivell tècnic, de rendiment i actitudinal. 

9) Aplicar el règim disciplinari del CRM, en el nivell de la seva competència, tot i que sota cap 
concepte l’entrenadora podrà expulsar una gimnasta menor d’edat fora del recinte de la sala 
en horari d’entrenament. 

10) Mantenir l’espai esportiu net i endreçat durant la seva presència en el mateix.  
11) Estan obligades a col·locar i endreçar els elements necessaris pel desenvolupament 

d’entrenaments i competicions.  
12) Respectar i complir els acords presos per la Direcció Tècnica, sense alterar calendari, horaris 

o previsions d’acord amb la Programació de cada curs.  
13) Anar als entrenaments, a les competicions o exhibicions establerts pel CRM amb 

l’equipament esportiu adequat a l’activitat practicada, complint en tot moment les 
especificacions que pel mateix es detallen. 

 
 
 

CAPÍTOL IV. ESPORTISTES 
 
 
ARTICLE 9. Drets de les gimnastes 
 
9.1 La gimnasta té dret a rebre una formació que contribueixi al desenvolupament de la seva 
personalitat. 
 
9.2 Per tal de garantir aquest dret, l’Entitat es compromet a facilitar: 
 

a. Una entrenadora per grup de treball.  
b. Instal.lacions esportives adequades, entenent que les instal·lacions seràn preferentment les 

d’àmbit municipal amb l’infraestructura amb què aquestes compten.  
c. Un horari d’entrenament.  
d. La participació en competicions, exhibicions i/o festivals.  
e. L’ensenyança de la disciplina esportiva escollida.  
f. La deguda educació esportiva que contribueixi a completar la formació integral de 

l’esportista. 
 
9.3 Tots les esportistes tenen dret a que es respecti la seva integritat física i moral, així com la seva 
intimitat i dignitat personals, no podent ser objecte de cap mena d’ofensa o vexació. 
 
9.4 Tots els membres del CRM estan obligats a respectar els drets dels esportistes que s’estableixen 
en la present normativa interna. 
 
 
ARTICLE 10. Deures de les esportistes 
 
10.1 Les gimnastes tenen els següents deures:  
 

1) Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i obligant-se a aprendre i millorar 
en tots els aspectes.  

2) Les esportistes hauran d’estar completament equipades –roba i punteres- i preparades per a 



  
iniciar l’entrenament amb rigorosa puntualitat. 

3) Assistir a totes les competicions a les que siguin convocades, amb l’antel·lació determinada per 
l’entrenadora i amb l’equipament esportiu propi del CRM. Sent l’equipament esportiu el 
principal element identificador, les esportistes estan obligades a dur-lo, complint les 
especificacions que es detallin. 

4) Justificar les absències als entrenaments i competicions en aquells casos –tret dels de causa 
major- que no hi pugui assistir, havent-ho de comunicar a la seva entrenadora amb la deguda 
antel·lació. 

 Es consideren motius justificats:  

 Malaltia 

 Motius familiars  

 Motius docents  

 Altres que l’Entitat estableixi 
En el cas de no presentar-se a una competició caldrà presentar el justificant mèdic, i en cas 
contrari, caldrà abonar els 5 € ó 12 € de penalització que sol·licita el Consell Esportiu o la 
Federació Catalana, respectivament. 

5) Arribar puntualment a l’hora indicada tant als entrenaments com a les competicions, exhibicions 
i festivals als quals siguin convocades. 

6) Cuidar el material esportiu del CRM i les seves instal·lacions fent-ne ús adequat i correcte dels 
mateixos. 

7) Retornar en perfectes condicions l’equipament que en el seu cas hagi estat facilitat pel CRM a 
la finalització de cada temporada. 

8) Comportar-se amb correcció i respecte als entrenaments, competicions, amb d’altres 
gimnastes, companyes, jutges, entrenadores i qualsevol altra persona relacionada amb el 
CRM, tant en els recintes esportius com en el seu exterior. 

9) Comprometre’s al desenvolupament de l’activitat esportiva durant tota la temporada, sense 
perjudicar els interessos esportius de l’Entitat.  

10) Pagar les quotes establertes pel CRM per desenvolupar la seva activitat. La quota, periòdica 
o aperiòdica, es composa de: 

 Una quantia econòmica fixada anualment com a inscripció o matrícula. 

 Una quota mensual fixada per el Club. 

 Una quota de llicència en les gimnastes que participin a les competicions de la 
Federació Catalana de Gimnàstica.  

 Si s’escau, la quota de lloguer de material aprovada per la Junta Directiva per a cada 
categoria. 

 En el seu cas, la cobertura mèdica corresponent. 

 Els desplaçaments per a competicions, exhibicions o festivals. 

 La partipació col·laborativa en aquelles activitats que organitza el CRM, aprovades 
per la seva Junta Directiva.  

 Qualsevol altra aportació aprovada per la Junta Directiva. 
 
10.2 Constitueix un deure de les gimnastes el respecte a les normes de convivència dins i fora del 
CRM. Aquest deure es concreta en les següents obligacions: 
 

1) Respectar la filosofia de l’Entitat.  
2) Respectar i utilizar correctament els materials i les instal.lacions on desenvolupin la seva 

activitat.  
3) Respectar les decisions adoptades pels Òrgans Unipersonals o de Govern del CRM. 

 
 
 
 
 
 



  
 

CAPÍTOL V. PARES, MARES I TUTORS DELEGATS 
 
 
ARTICLE 11. Pares, mares i tutors 
 
11.1 L’inscripció d’una esportista suposa el coneixement i l’acceptació per part dels pares de la 
filosofia i resta de normativa, així com procurar que els seus fills les respectin.  
 
11.2 Els drets i obligacions dels pares recollits en el present Reglament, s’entendran referits, en el cas 
d’absència d’aquests, al tutor o representant legal de l’esportista. 
 
11.3 Al principi de cada temporada, facilitaran les dades identificatives, administratives i autoritzacions 
pertinents que el CRM sol·liciti.  
 
11.4 Es responsabilitzaran que la documentació sol·licitada pel CRM estigui vigent i de lliurar-la dins 
els terminis I formes estipulades. 
 
11.5 Es comprometran a efectuar els pagaments acordats i requerits pel CRM en la forma i termini 
establerts, és a dir, mitjançant domiciliació bancària el primer dia hàbil de cada mes. En el cas que el 
pagament no sigui efectuat en el termini establert, será responsabilitat seva abonar el pagament 
impagat amb el recàrrec bancari corresponent, com a mínim de 5 €, i seran abonats en el termini 
màxim de 5 dies naturals amb un sobre tancat a la Direcció Tècnica tot indicant “Nom i cognoms 
gimnasta+mensualitat”.  
 
11.6 Procuraran dins les seves possibilitats, acompanyar les gimnastes i col·laborar amb el 
desplaçament. 
 
11.7 Tenen accés restringit als vestuaris aquells pares que la seva filla comparteix vestuari amb 
esportistes adolescents, per respectar la seva privacitat. 
 
11.8 Tenen prohibit durant els entrenaments o competicions l’accés a la pista, així com a les zones 
tècniques de les gimnastes.  
 
11.9 Durant el desenvolupament dels entrenaments o competicions, s’abstindran en tot moment 
d’aconsellar, recomanar o qüestionar, tant a esportistes com a entrenadores o jutges, accions que 
siguin competència exclusiva de l’entrenadora. 
 
11.10 Hauran de defugir de comportaments incívics, violents o socialment reprovables en qualsevol 
manifestació esportiva. Els seguidors són també representants de l’equip i del CRM. 
 
11.11. Serà d’ús obligatori comunicar-se amb les entrenadores per les vies establertes oficialment. No 
s’acceptaran trucades o missatges al móbil personal de les entrenadores, i sempre que es vulgui 
informar d’algun aspecte o bé fer una consulta, s’haurà d’emprar el correu electrònic del CRM o el 
telèfon oficial habilitat als efectes. 
 
 
 

CAPÍTOL VI. EQUIPAMENT 
 
 
ARTICLE 12. Uniformitat 
 
12.1 L’equipació del CRM és d’obligada adquisició i será propi de cada gimnasta, que haurà de 
mantenir-lo en bon estat.  



  
 
12.2 Les gimnastes que entrin a formar part dels grups de competició hauran de dur el xandall 
esportiu homologat pel CRM. En cap cas poden portar cap altra sense autorització.  
 
12.3 Els esportistes i tècnics queden obligats a utilitzar en concentracions, desplaçaments, 
entrenaments, exhibicions, competicions i, en general, en qualsevol activitat considerada oficial, la 
uniformitat i material que el CRM acordi per a la ocasió. 
 
12.4. La compra de material esportiu auxiliar que no sigui facilitat per l’Entitat i que no estigui prohibit, 
serà per compte de les gimnastes. 
 
 
ARTICLE 13. Conservació 
 
13.1 En el decurs de la temporada, la gimnasta és responsable de la cura i conservació de 
l’equipament oficial adjudicat, mantenint-lo net i en perfecte estat.  
 
13.2 Igualment, les entrenadores són responsables de la cura i conservació dels materials i 
equipaments adjudicats. 
 
13.3 En el cas que qualsevol peça o material es trenqui o es deteriori, s’haurà de comunicar a 
l’entrenador o coordinador per a la seva reposició o reparació. 
 
 
 

CAPÍTOL VII. INSTAL.LACIONS 
 
 
ARTICLE 14. El vestidor 
 
El vestidor, ja sigui propi o aliè, té una doble utilització. Per una part s’utilitza per a què les esportistes 
es canvïin de roba, abans i després de l’entrenament i/o competició i, per una altra part, per a rebre-hi 
instruccions, intercanviar opinions i solucionar problemes interns relacionats amb el CRM, constituïnt-
se en el lloc de major intimitat per a l’esportista. Per aquest motiu, i donat que els vestidors que 
s’utilitzen no són propietat del CRM i han de ser utilitzats per altres equips, és necessària l’aplicació 
de les següents normes: 
 

a. Cada esportista haurà de mantenir les instal.lacions netes i en perfectes condicions. 
b. L’actitud de la gimnasta dins el vestidor, propi o aliè, haurà de ser correcta en tot moment, 

sense produir destrosses o altercats. 
c. L’incompliment de les normes anteriors, serà considerat com a falta greu i es comunicarà a 

Direcció Tècnica i a la Junta Directiva. 
d. És obligació de cada gimnasta responsabilitzar-se del seu equipament i roba personal, evitant 

desordre i pèrdues. El CRM no es responsabilitza de les possibles pèrdues de pertinences 
personals de les gimnastes. 

 
 
ARTICLE 15. La pista 
 
Per estar situada en el pavelló, els seus integrants queden subjectes al Reglament intern del Club que 
correspongui, no obstant: 
 

a. Queda prohibida la presència a la pista de qualsevol persona aliena al desenvolupament de 
l’exhibició o competició que s’estigui fent en aquell moment. 

b. Cada nena té l’obligació de guardar les formes i la conducta adequada, tenint en compte que 



  
representa al CRM. 

c. L’incompliment de la norma anterior serà considerada com a falta greu i es comunicarà a 
Direcció Tècnica i a la Junta Directiva. 

 
 
 

CAPÍTOL VIII. ENTRENAMENTS 
 
 
ARTICLE 16. Consideracions prèvies 
 
16.1 L’entrenament constitueix la base fonamental de la formació tècnica, física, teòrica i estratègica 
de les gimnastes, d’aqui que és clau mostrar-se el màxim de receptives i predisposades per tal 
d’aconseguir el creixement i la millora en la disciplina esportiva. 
 
16.2 Els dies i hores d’entrenament de cada grup, es designaran per l’equip tècnic al principi de cada 
temporada, tinguent en compte el nombre de gimnastes, calendari de les competicions i disponibilitat 
de les instal.lacions.  
 
16.3 Els entrenaments es realitzaran sempre en les instal.lacions assignades al CRM, excepte en 
ocasions puntuals que motivin la seva ocupació per a altres esdeveniments, o en aquells casos què 
l’entrenadora consideri necessari sortir de les mateixes per a realizar diferents exercicis físics. 
 
16.4 Els dies i horaris d’entrenament assignats a cada grup podran ser modificats, per necessitat de 
les entrenadores o disponibilitat de les instal.lacions, avisant amb anterioritat a les gimnastes 
afectades si és possible.  
 
16.5 Les entrenadores podran suspender o fins i tot cancel.lar un entrenament si, al seu parer, les 
condicions climàtiques, de seguretat o de qualsevol altre causa de força major desaconsellen la 
pràctica esportiva de les gimnastes. 
 
16.6. El CRM seguirà el calendari escolar del municipi per a establir els entrenaments. Així doncs, 
seràn anul·lats els entrenaments ordinaris en període de vacances escolars i els dies de lliure elecció 
del municipi.  
 
16.7. L’horari marcat per als entrenaments s’ha de cumplir amb puntualitat. L’hora d’inici correspon a 
l’inici de l’entrenament, no de l’arribada al pavelló. 
 
 
ARTICLE 17. Funcionament 
 
17.1 És obligatòria l’assistència de cada nena als entrenaments convocats.  
 
17.2 Les faltes excepcionals i inevitables (malaltia, imprevistos, etc.) s’hauran de comunicar a 
l’entrenadora via correu electrònic.  
 
17.3 Les gimnastes hauran d’estar preparades i equipades per donar inici a l’entrenament amb 
rigurosa puntualitat. 
 
17.4 Les gimnastes no han de portar cap objecte que els pugui causar mal a elles mateixes o a 
terceres persones per la qual cosa queda prohibida tota pràctica esportiva amb rellotges, polseres, 
arracades grans, collarets o elements similars. Tampoc es permet portar les ungles llargues ni 
maquillatge, i necessariament han de portar els cabells recollits.  
 
17.5 Les absències als entrenaments hauran d’estar justificades i comunicades amb la deguda 



  
antel·lació al dia en què es produeixin, si pot ser possible.  
 
17.6 Les absències motivades per causes de força major, degudament justificades, no seran motiu de 
sanció.  
 
17.7 La gimnasta haurà d’emprar en els entrenaments el comportament, disciplina, dedicació, esforç i 
motivació adequats per al seu propi benefici i el de la resta del conjunt.  
 
17.8 Durant el desenvolupament de l’entrenament, la gimnasta només atendrà a les instruccions i 
recomanacions de la seva entrenadora. 
 
 
 

CAPÍTOL IX. COMPETICIONS 
 
 
ARTICLE 18. Convocatòries 
 
18.1 Tot el que en aquest Reglament es refereixi a competicions podrà, a discreció de la Directora 
Tècnica, ser aplicable a exhibicions, festivals o activitats similars. 
 
18.2 Serà responsabilitat del CRM informar de la data i hora de la celebració de cada competició, amb 
indicació del lloc, i hora de la convocatoria. En el seu cas, la seva publicació en la pàgina web tindrà 
suficient caràcter de comunicació a tots els efectes. 
 
18.3 Cada esportista haurà d’estar present en el lloc de la citació a la hora de la convocatòria fixada 
pel CRM o, en el supòsit d’alteracions sobrevingudes, les indicades per l’equip tècnic. 
 
18.4 Les absències a les competicions hauran d’estar justificades i comunicades amb antelació al dia 
de la convocatòria, sempre que sigui possible. En cas de no assisitir per malaltia, será necessari 
presentar el justificant mèdic. 
 
18.5 Les absències injustificades a les competicions o no comunicades seran motiu de sanció. Serà 
responsabilitat de la família abonar els 5 € ó 12 € de penalització que sol·licita el Consell Esportiu o la 
Federació Catalana, respectivament.  
 
18.6 És potestat de l’entrenadora sancionar les faltes de puntualitat a les convocatòries. 
 
18.7 Les gimnastes que no puguin competir per tenir alguna lesió o sanció, procuraran assistir a les 
competicions amb els seus companys de conjunt. 
 
 
ARTICLE 19. Participació 
 
19.1 Les entrenadores utilitzaran en cada competició a les gimnastes que, al seu parer i en cada 
moment, considerin més oportú d’acord amb les fonaments i informes tècnics i l’evolució individual i 
col.lectiva que acreditin. Decisions que són inapel.lables. 
 
19.2 Durant el desenvolupament de la competició, inclosos els descansos, la gimnasta només atendrà 
a les instruccions i recomanacions de l’entrenadora o ajudant. 
 
19.3 Seran considerades greus aquelles faltes de correcció, esportivitat i disciplina en la pista encara 
que no hagin estat objecte de sanció tècnica o federativa. 
 
 



  
 

TÍTOL III. RÈGIM DISCIPLINARI 
 
 
ARTICLE 20. Definició 
 
20.1 La present normativa será d’aplicació a totes les esportistes del CRM.  
 
20.2 Els membres de la Junta Directiva en general i la Directora Tècnica i les entrenadores en 
particular, posaran especial cura en la prevenció de les actuacions disciplinàries presents en aquesta 
normativa, mitjançant el contacte i col.laboració constant.  
 
20.3 Sense perjudici d’accions posteriors, la Directora Tècnica i les entrenadores podran adoptar les 
mesures provisionals que considerin pertinents per mantenir l’ordre dins el CRM. 
 
20.4 En el seu cas, l’actuació envers situacions contemplades en aquesta normativa respecte del grup 
Especial, haurà de reinterpretar-se ateses les seves peculiaritats individuals. 
 
 
ARTICLE 21. Infraccions 
 
21.1 Classificació: Les faltes podran ser lleus, greus o molt greus. 
 
21.2 Són faltes lleus: 
 

i. Les faltes injustificades de puntualitat.  
ii. Les faltes injustificades, no reiterades d’assistència a entrenaments i/o competicions. 
iii. La no comunicació a la seva entrenadora de qualsevol anomalia o falta d’assistència a 

entrenaments i/o competicions amb la suficient antel·lació quan sigui possible. 
iv. L’actitud passiva en entrenaments i/o competicions.  
v. La falta de respecte a les seves companyes o entrenadores que tinguin lloc durant 

entrenaments, competicions, desplaçaments o davant altres gimnastes, jutges, etc.  
vi. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa no greus.  
vii. Qualsevol acte injustificat que alteri lleument el normal desenvolupament de les activitats de 

l’Entitat. 
 
21.3 Són faltes greus: 
  

i. Les faltes injustificades reiterades d’assistència a entrenaments i/o competicions. 
ii. La reiterada i contínua falta de respecte davant companyes o entrenadores, així com qualsevol 

comportament incorrecte i falta de respecte de caràcter greu que es doni en entrenaments, 
competicions, desplaçaments o davant d’altres gimnastes, jutges, etc. 

iii. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa greus als membres del CRM i altres en deteriorament 
de l’imatge del mateix. 

iv. L’agressió verbal o el menysteniment a les companyes, entrenadores, jutges, espectadors, etc. 
v. L’agressió física greu a membres del CRM o d’altres clubs, així com a jutges, espectadors, etc. 
vi. La comunicació amb l’entrenadora al seu móbil personal, excepte en l’horari pròxim a l’inici 

immediat de l’entrenament per a informar d’una absència per motius d’urgència. 
vii. Els actes injustificats que alterin greument el normal desenvolupament de les activitats del 

CRM. 
viii. La reiterada i sistemàtica comissió de faltes lleus en una mateixa temporada esportiva. 

 
21.4 Són faltes molt greus: 
  

i. Els actes d’indisciplina, injúria o ofensa molt greus contra membres del Club o altres en 



  
deteriorament de l’imatge del CRM.  

ii. L’agressió física molt greu a membres del CRM o altres clubs, així com a jutges, espectadors, 
etc.  

iii. La comissió de tres faltes greus durant una mateixa temporada esportiva. 
 
 
ARTICLE 22. Sancions 
 
22.1 Per faltes lleus es podrá imposar alguna de les següents sancions atenent a les circumstàncies 
de cada cas: 
 

a. Amonestació privada.  
b. Amonestació escrita i que serà comunicada als pares.  
c. Suspensió del dret a entrenar amb música per un temps no superior a 3 sessions. 

 
22.2 Per faltes greus: 
  

a. Apercebiment, en el cas de contínues faltes injustificades d’assistència, on s’inclourà un 
informe detallat de l’entrenadora corresponent i de la Direcció Tècnica corresponent en 
relació a aquesta actitud.  

b. Suspensió del dret de pràctica esportiva per un període de temps no superior a una setmana. 
 
22.3 Per faltes molt greus: 
  

a. Pèrdua del dret de pràctica esportiva per un període entre 30 dies i una temporada esportiva. 
 
La Junta Directiva, en acord amb la Direcció Tècnica, podrà acordar la readmissió de la gimnasta 
prèvia petició i comprovació d’un canvi positiu d’actitud. 
 
 
ARTICLE 23. Competència per a la imposició de sancions 
 
23.1 La Direcció Tècnica, per delegació de la Junta Directiva, serà l’encarregada d’establir les 
sancions per a les faltes classificades com a lleus, informant a Presidència de la Junta Directiva. 
 
23.2 Qualsevol situació no contemplada en aquest reglament, serà resolta segons els criteris 
establerts per la Junta Directiva, reunida en sessió extraordinària. 
 
 
ARTICLE 24. Procediment sancionador 
 
24.1 La resolució de la sanció establerta haurà de produir-se per la Direcció Tècnica en el termini 
màxim d’un mes des de la detecció de la falta.  
 
24.2 Les sancions imposades podran ser recorregudes davant la Junta Directiva, en un termini màxim 
de 8 dies naturals. 
 
24.3 La Junta Directiva donarà resposta a la sanció recorreguda en un termini màxim de 15 dies 
naturals. 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
 
PRIMERA. Entrada en vigor 
 
El present Reglament de Règim Intern entrarà en vigor a partir de l’inici de la temporada 2016- 2017. 
 
 
SEGONA. Modificació 
 
Les modificacions d’aquest Reglament s’aprovaran previ acord de la Direcció Tècnica i de la Junta 
Directiva. 
 
 

 


