
BÀSQUET SANT GABRIEL RIPOLLET - INSCRIPCIÓ TEMPORADA 2017-2018 

INFORMACIÓ I NORMES D’ORGANITZACIÓ I CONVIVÈNCIA TEMPORADA 2017-2018  

OBJECTIU El Bàsquet Sant Gabriel Ripollet és una entitat esportiva sense ànim de lucre, que forma 
part de l’AMPA del Col·legi Sant Gabriel de Ripollet, i dedicada a l 'ensenyament i pràctica del bàsquet a la ciutat de 
Ripollet. El seu objectiu principal és la formació esportiva i educativa de persones mitjançant la pràctica del bàsquet.  

CALENDARI La temporada d’entrenaments començarà el dia 01 de setembre i finalitzarà el 31 de maig. Depenent de 
la categoria de l'equip i del seu calendari de partits, l’equip tècnic pot decidir començar amb anterioritat a aquestes 
dates, per tal de millorar la preparació durant la pretemporada; o bé allargar els entrenaments de postemporada. 

Depenent de l’edat del jugador/a i/o la categoria en la que jugarà l’equip, aquest entrenaran un mínim de 2 ó 3 dies 
per setmana, repartits de dilluns a divendres, amb una durada entre una i una hora i mitja per sessió d’entrenament 
en pista, depenent de la seva disponibilitat. L’equip tècnic podrà decidir començar abans o finalitzar després per tal 
de realitzar l’escalfament previ o la preparació física.  

La relació d’equips i els jugadors/es que els componen, els entrenadors/es que els dirigiran i el calendari i horari 
d’entrenaments en pista definitius, es comunicarà durant el mes de juny amb la màxima antelació possible, i 
s’anunciarà pels canals comunicatius habituals (web, correu electrònic…) 

INSTAL·LACIONS, MATERIAL I EQUIPACIÓ Els entrenaments es realitzaran en les instal·lacions esportives del Col·legi 
Sant Gabriel o bé les cedides pel PAME tot gaudint de la vinculació esportiva amb el Club Bàsquet Ripollet. És el cas 
del Pavelló Francesc Barneda. Enguany també farem servir les instal·lacions que ens cedeix l’IES Can Mas. 

 Totes les persones del Club, jugadors/es, entrenadors/es i altres, vetllaran per a la correcta utilització i conservació 
de les pistes, vestidors, mobiliari, material, instal·lacions tècniques i altres, respectant en tot moment les normatives 
d’utilització dels equipaments, així com al personal de les mateixes.  

El jugador/a haurà de comprar, si no ho té ja, l’equipament oficial del club, que estarà composat per la primera 
equipació (samarreta i pantalons), el xandall, i la samarreta d’escalfament. Tota la indumentària s’utilitzarà única i 
exclusivament per disputar els partits oficials del equip. La samarreta d’escalfament es podrà adquirir a les oficines 
de l’Escola. La resta de l’equipament, a Esports Creus (C/Anselm Clavé). La segona equipació, quan sigui necessari 
utilitzar-la per coincidència amb l’equip rival, serà prestada pel BSGR, i s’haurà de retornar neta i en perfectes 
condicions. Si no és així, caldrà adquirir-ne una igual i tornar-la a l’Escola. 

L’Escola posarà a disposició de tots els equips, en les millors condicions possibles, el material esportiu necessari per a 
la pràctica del bàsquet, el qual s’haurà d’utilitzar i tractar amb la major cura per mantenir la seva conservació.  

CONDUCTA I NORMES DELS JUGADORS/ES I PARES/MARES 

 El/la jugador/a s'ha de comportar de manera adequada, de forma esportiva i amb respecte vers els seus 
companys, l'entrenador i els jugadors dels altres equips. Per qualsevol actitud incorrecta cap a l’entrenador o 
els companys d'equip hi haurà una advertència. En cas de repetir-se, el jugador/a serà apartat de l'equip 
durant quinze dies. Si es tornés a repetir l'acció, se li comunicarà per escrit la baixa definitiva. 

 Cal assistir als entrenaments amb roba i calçat esportiu. En cas contrari, el/la jugador/a no podrà entrenar. 

 L'assistència als entrenaments i partits és obligatòria, i els pares/mares han de vetllar perquè així sigui. En 
cas de no poder assistir-hi o arribar amb retard, cal avisar l'entrenador/a. Si hi ha una absència injustificada a 
l'entrenament per part del jugador, l'entrenador podrà sancionar-lo amb un partit de suspensió. Els jugadors 
sancionats i els lesionats hauran de presentar-se als partits i participar amb l'equip asseguts a la banqueta. 

 Pels jugadors/es més grans de categoria escola serà obligatori dutxar-se després de cada entrenament i 
partit (excepte en casos concrets). Els pares i mares han de vetllar perquè sigui un hàbit. 

 El trencament de material esportiu o de les instal·lacions escolars per un ús indegut donarà lloc a una sanció 
disciplinària que determinarà la Junta Directiva. 

 Fins que no acabi la temporada esportiva no es realitzaran proves en possibles clubs que s'interessin pel 
jugador, ni es donarà la baixa federativa de cap jugador/a.  

 En cas de multa de la Federació Catalana de Bàsquet a un pare o mare per actituds inadequades en els 
partits, la Junta Directiva es reserva el dret de repercutir l'esmentada sanció econòmica al jugador/a. 

 En cas de sanció per part de la Federació Catalana de Bàsquet a un jugador, la Comissió Esportiva de l'entitat 



es reserva el dret d'ampliar aquesta sanció amb mesures disciplinàries, inclosa la baixa 
temporal o definitiva de l'entitat. 

 Els entrenadors es dediquen a entrenar i porten la direcció de l'equip. Els pares i mares no 
s'han d'adreçar a ells per parlar d'assumptes que tenen a veure amb la seva tasca. Per 
qualsevol queixa o suggeriment, s'hauran d'adreçar als coordinadors. 
 

COMPROMÍS Tots els entrenadors/es, jugadors/es i altres membres de l’Escola es comprometen a participar i/o 
col·laborar en altres esdeveniments i activitats que pugui organitzar l’Escola, tals com actes de cloenda, jornades 
tècniques, organització de tornejos, etc. També es comprometen a col·laborar en la venda de la Loteria de Nadal. 
 
 QUOTES Tots els jugadors/es s’obliguen a abonar durant la temporada les quotes que anualment determini la Junta 
Directiva i que es detallaran després de la seva aprovació en l’Assembla General Ordinària de l’Entitat. 

RECONEIXEMENT MÈDIC Tots els jugadors/es d’equips federats, tal com marca la normativa de la Federació 
Catalana de Bàsquet, hauran de realitzar un reconeixement mèdic per certificar l’aptitud per la pràctica esportiva. El 
certificat mèdic podrà tenir una validesa per dues temporades en categories fins a cadet. 

Tots els jugadors i jugadores tindran una assegurança mitjançant una Mutualitat Mèdica contractada per la 
Federació Catalana de Bàsquet, per tal de poder ser atesos i tractats mèdicament per qualsevol lesió o accident que 
pugui sorgir degut a la pràctica del bàsquet, ja sigui durant els entrenaments o en qualssevol dels partits durant la 
temporada.  

 Al començament de la temporada es comunicarà a la Direcció Tècnica, entrenadors i delegats, les normes d’actuació 
en cas d’accident.  

PROTECCIÓ DE DADES El Bàsquet Sant Gabriel Ripollet, en compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/99 de 3 
de desembre, posa al seu coneixement que el fet de signar el present document implica el coneixement, per part 
seva, que el Bàsquet Sant Gabriel Ripollet disposa d’un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal, al que 
s’integraran les seves dades, amb la finalitat de portar a terme els processos habituals de l’Escola.  

Els destinataris de la informació son tan els membres de l’Escola, els estaments oficials que, per obligació legal, 
puguin exigir la cessió d’aquest tipus de dades (Federació Catalana de Bàsquet, Mutualitat Esportiva, etc...)  

Així mateix, els sota signants autoritzen, a que l’Escola pugui utilitzar les imatges i fotografies que es puguin obtenir 
durant aquesta temporada o anterior del jugador/a, per penjar-les a la pàgina web de l’Entitat i/o utilitzar-les per la 
promoció del bàsquet o similars.  

Els sotasignats com a persones vinculades a aquesta entitat es comprometen a garantir la màxima confidencialitat 
de les dades que pugui rebre de persones també vinculades al Club, així com de les imatges que hi pugui obtenir, no 
fent-ne un mal ús, fins i tot, després de finalitzada la relació amb aquesta Entitat.  

Vostès son els responsables de la veracitat i correcció de les dades que ens entrega i té la facultat d’exercir els drets 
d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/99 de 13 
de desembre. Per a exercir-los haurà de dirigir-se, per escrit a les oficines de l’Escola (C/Nord, 32) els dimarts de 19 a 
20h. 

Signo la present com a mostra de coneixement i acceptació d’aquesta normativa d’inscripció així com del Règim 
Intern de l’entitat (www.bsgr.org) 

Nom Jugador:       Nom pare/mare/ tutor-a:    

Equip:        DNI pare/mare/tutor-a: 

Email de contacte:     Signatura pare/mare/tutor: 

Telèfon de contacte:   

        

Ripollet, a _____ de ___________________________ del 2017  


