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1. El club no prescindirà de cap jugador, excepte per motius disciplinaris o
renovacions fora dels terminis establerts. Es donarà cabuda a tots els jugadors que
formin part del F.S Parets perquè puguin seguir en el club si així ho desitgen.

2. El club no distribuirà els equips perquè s’hagin de fer convocatòries,
preferiblement es proposaran altres alternatives (canvis de grup, rotacions entre
A i B, etc, ....).
3. En el cas de que sigui possible (suficients jugadors), els equips com a màxim
estaran formats per 12 jugadors (10 de camp i 2 porters).
4. Els equips els decidirà el cos tècnic (entrenadors i coordinació), però abans de
comunicar-los als pares els presentarà a la Junta Directiva per validar la seva
conveniència. Fins que els equips no estiguin validats i consensuats, no es parlarà
amb les famílies ni amb els jugadors.
5. Els jugadors pertanyen al club fins al 30 de Juny de la temporada per la que han
fet fitxa. Estan obligats a participar en tots els partits que el club organitzi fins al
dia nombrat anteriorment. En el cas de que un jugador deixi el club abans de la
data establerta, ja no podrà participar en cap partit amb el seu antic equip.
6. A finals de Maig de cada temporada es demanarà que es renovi la plaça al club.
A partir de la temporada 2018-2019 es demanarà una fiança de 50€ en el moment
de la renovació. Aquesta fiança es descomptarà de la darrera quota.
7. El club es reserva el dret d’admissió de nous jugadors per motius tant esportius
com per motius disciplinaris.
8. Un equip es considerarà tancat una vegada començada la primera jornada de lliga,
excepte casos de substitucions per lesions, en que es podrà incorporar a algun
jugador per substituir el lesionat.
9. El club decidirà en quina categoria jugarà cada equip. No sempre ha de ser per
edats (primer i segon any). Es farà servir el criteri tècnic amb l’objectiu de
mantenir la categoria.
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10.A partir de la categoria Infantil, l’objectiu dels equips s’orientarà a la competició.
Això vol dir que serà possible que els grups per edat es separin i no es mantinguin
igual. S’intentarà que els grups siguin el mes homogenis possible. En el cas de
que es decideixi moure algun jugador del seu grup, a final de temporada es parlarà
amb els pares per explicar les raons per les que es vol moure el jugador@ de grup.
11.El club es reserva el dret de sancionar a un jugador per actituds inadequades ja
sigui als entrenaments, partits o amb els companys d’equip.
12.En el cas de que es produeixi una actitud inadequada per part d’algun familiar
dels jugadors a la grada, el club es reserva el dret d’admissió al pavelló Joaquim
Rodríguez Oliver, així com d’exigir la sanció econòmica que pugui recaure al
club al responsable de la sanció.
13. Les funcions dels delegats de pista dels equips han de ser:
Convocatòria dels partits als pares.
Coordinació dels grups de Whatsapp.
Estar atent a les actituds dels jugadors.
Revisió de Fitxes en els partits.
Comunicació entre els pares i l’entrenador i/o la directiva.
NOTA: S’ha d’evitar la comunicació directe entre els entrenadors i els pares,
aquesta tasca és pròpia del delegat.

Presidenta.

Junta Directiva.
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