
 
 

INFORMACIÓ I NORMES D’ORGANITZACIÓ I CONVIVÈNCIA TEMPORADA 2015-2016 
 
OBJECTIU El Club Bàsquet Prat és una entitat esportiva sense ànim de lucre, dedicada a l 'ensenyament i pràctica del bàsquet a la ciutat del Prat de Llobregat. 
 
El seu objectiu principal és la formació esportiva i educativa de persones mitjançant la pràctica del bàsquet. 
 
ORGANITZACIÓ TÈCNICA L’estructura esportiva que coordinarà tots els equips del club, estarà composada pels membres de l’Àrea Esportiva de la Junta 
Directiva, Director Tècnic, coordinador de l’escola de bàsquet, preparador físic,  entrenadors, ajudants i delegats equips federats i monitors escola de bàsquet i 
escoles vinculades, totes aquestes persones formaran l’equip tècnic. 
 
Els responsables de tots els equips, de l’escola de bàsquet i escoles vinculades són monitors i entrenadors degudament titulats. 
 
Al final de cada temporada l’Àrea Esportiva de la Junta Directiva i el Director Tècnic, junt amb les valoracions i aportacions dels entrenadors, confeccionaran els 
equips per la propera temporada i assignaran l’entrenador/a que més s’adeqüi a cada equip. Els criteris principals es basaran en els aspectes tècnics, actitud i  
compromís de cada jugador/a, procurant que cada equip sigui el més equilibrat possible per la categoria i nivell en el que hauran de jugar, i el més adient per cada 
jugador/a. 
 
CALENDARI La temporada d’entrenaments començarà el dia 31 d’agost i finalitzarà el 30 de juny. 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 i post-temporada. 
 
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, la preparació física o altre complement a l’entrenament. 
 
El club disposarà també d’un preparador físic per a tots aquells equips que es consideri necessari, com a complement important i necessari de treball específic que 
portarà a terme el mateix preparador físic i/o l’entrenador. 
 
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 i de partits, es comunicarà 
durant la primera quinzena de juliol pels mitjans habituals i quedarà penjat a la pàgina web i al tauler d’anuncis del club, situat al costat de la sala de reunions del   
CEM Estruch.  
 
INSTAL·LACIONS I MATERIAL Els entrenaments es realitzaran en les instal·lacions esportives cedides per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, es a dir, pavelló 
poliesportiu Joan Busquets del CEM Estruch i pistes exteriors, i pista de bàsquet Xavier Marcilla. 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 Club 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. 
 
En el cas de que, qualsevol persona vinculada al club, ocasioni algun desperfecte en els instal·lacions o en el material d’ús, aquesta haurà d’assumir el cost econòmic 
de la seva reparació o reposició. 
 
EQUIPACIÓ El jugador/a rebrà sense cap cost, a l'inici de la seva etapa de jugador del CB Prat, una bossa esportiva, per utilitzar en tots els entrenaments i 
partits de l'equip, les posteriors reposicions seran a càrrec del jugador/a. 
 
El jugador/a haurà de comprar, si no ho té  ja, la samarreta d’escalfament i el xandall oficial del Club, que només utilitzaran pels  partits oficials, també haurà 
d’adquirir la samarreta reversible d’entrenament, que utilitzarà només pels entrenaments. Aquests equipaments així com la bossa esportiva quedaran en propietat 
del jugador/a. 
 
Tots els jugadors/es hauran de comprar també, si no ho tenen,  l’equipament oficial del club, que estarà composat de samarreta i pantalon, que s’utilitzarà única i 
exclusivament per disputar els partits oficials del equip. Aquest equipament quedarà en propietat del jugador/a, vetllant en tot moment per la seva conservació i 
manteniment. 
 
En el cas de que en un equip, dos o més jugadors tinguessin el mateix número de dorsal s'aplicaran els següents criteris i amb aquest ordre: 
a)  Es posaran d'acord els jugadors amb dorsal coincident, sobre qui manté el número.  
b)  Si no s'arriba a cap acord, canvien els dorsals els jugadors que s'incorporen a l'equip o la categoria. 
c)  En el cas de no arribar a cap acord i aplicat ja el punt b), encara ens trobéssim amb més d’un jugador amb coincidència de dorsal, aquests per ordre d’antiguitat al 
Club, hauran d’escollir-ne un dels que quedin lliures. 
d) Si aquest darrer criteri no és suficient, l'entrenador establirà l'ordre de selecció mitjançant sorteig. 
e) En qualsevol cas, els nous números triats no poden generar cap conflicte, es a dir, no poden coincidir amb un altre ja existent a l'equip ni amb el d'un altre jugador 
nou.  
 
Tot el material de compra, excepte la bossa d’entrenament, estarà disponible al portal d’internet: 

 
http://www.proclub.es/spalding/index.php/spalding_es/colectividades.html 

 
Per evitar errors a l’hora d’escollir les talles, a l’oficina del club podreu trobar models de  totes elles per poder-les emprovar abans de fer la comanda.  
 
 
COMPROMÍS  Tots els jugadors i jugadores per compromís al Club i respecte al seu entrenador/a i companys/es d’equip, es comprometen a assistir amb la 
màxima regularitat i puntualitat a tots els entrenaments i partits de la temporada, sent obligatori comunicar amb la suficient antelació qualsevol incidència que, 
justificadament, no li permeti ser present.   
 
Durant la temporada i per tal de millorar en l’evolució  de cada jugador/a, la Comissió Tècnica organitzarà, si ho considera convenient, que els jugadors/es del club 
realitzin rotacions tant en entrenaments com partits, amb altres equips de categoria superior o inferior.  

http://www.proclub.es/spalding/index.php/spalding_es/colectividades.html


  
Tots els entrenadors/es, jugadors/es i altres membres del Club es comprometen a participar i/o col·laborar en altres esdeveniments i activitats que pugui organitzar 
el Club, tals com actes de cloenda, jornades tècniques, organització de tornejos, Fira avícola, visites a altres entitats o similars, així com assistir a altres tornejos o 
esdeveniments als que puguem ser convidats. 
 
Queda totalment prohibit, participar en altres competicions, federades o no, de bàsquet o altres esports, sense el consentiment previ de la Direcció Esportiva del 
Club.  
 
QUOTES  Per tal de complementar amb els ingressos i subvencions econòmiques que rep el Club i que no son suficients per sufragar totes les despeses 
que generen els  equips, tots els jugadors/es s’obliguen a abonar durant la temporada les quotes que anualment determini el Club i que es detallaran un cop realitzat 
el pressupost previst de la temporada. 
 
Aquestes quotes podran variar depenent del nombre d’entrenaments de cada equip, així com el nivell de la competició en la que participi. 
 
Per més comoditat totes les quotes i altres pagaments es domiciliaran a final de mes al compte bancari que ens facilitin al inici de la temporada. 
 
RECONEIXEMENT MÈDIC Tots els jugadors/es, tal com marca la normativa de la Federació Catalana de Bàsquet, hauran de presentar certificat mèdic esportiu 
(segons model que estableix la FCBQ), que reconegui l’aptitud per la pràctica esportiva.  
 
El  Club organitzarà, a les instal·lacions del Centre Mèdic “Batec Centre Mèdic Integral” (carrer Penedès, 68, cantonada amb carrer Apel·les Mestres, telf 93 370 04 
14) durant el mes de setembre, el servei de reconeixement mèdic mitjançant el seu equip mèdic, de manera que tots els jugadors/es que vulguin, el puguin realitzar 
amb major comoditat i rapidesa. En el cas de que alguna persona s’estimi més realitzar-la pel seu compte, haurà de recollir el full de “Certificat Mèdic Esportiu” per 
tal que el seu metge el complimenti en la seva totalitat, sense deixar cap espai o casella per respondre, si manca algun dels punts a complimentar no es podrà 
tramitar la llicència federativa. Haurà de retornar aquest document, com a molt tard,  el primer dia d’entrenament de la temporada. 
 
El cost de la revisió mèdica s’haurà d’abonar el mateix dia que realitzi el reconeixement mèdic. 
 
Realitzaràs el reconeixement mèdic  que organitza el Club? SI  NO, el faré pel meu compte         
 
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. 
  
CONDUCTA I ESPORTIVITAT Tant la Direcció Esportiva, com els entrenadors, vetllaran i ajudaran a tots els jugadors i jugadores  per qualsevol situació, problema 
que puguin tenir o situació que es pugui produir en l'àmbit de la relació que mantenen. 
 
L’Àrea Esportiva de la Junta Directiva estarà a disposició dels jugadors/es, pares i mares per tots els temes esportius, administratius o altres que puguin requerir,  
posant-se en contacte amb ells mitjançant correu electrònic o personalment a les oficines del Club. 
 
No cal dir, que totes les persones que formen part d’aquest Club, Junta Directiva, equip tècnic, delegats,  jugadors, pares i mares i d’altres que puntualment puguin 
col·laborar en els tasques del Club, respectaran dins i fora de la pista de joc, tan als seus companys del Club, com a tots els membres dels equips amb els que es 
disputin els partits, siguin oficials o amistosos,  així com als àrbitres i jutges de taula que dirigeixen els partits. 
 
En el cas de que durant el transcurs de la temporada alguna d’aquestes persones rebi una sanció econòmica imposada per la Federació Catalana de Basquetbol o 
altre organisme, per fets ocorreguts durant el transcurs algun partit, torneig o qualsevol acte relacionat pel seu vincle amb aquest Club, aquesta serà de compte i 
càrrec de la mateixa persona.   
 
PROTECCIÓ DE DADES El Club Bàsquet Prat, 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 Club Bàsquet Prat 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 del Club. 
 
Els destinataris de la informació son tan els membres del Club, els estaments oficials que, per obligació legal, puguin exigir la cessió d’aquest tipus de dades 
(Federació Catalana de Bàsquet, Mutualitat Esportiva, etc...) i l’entitat bancària on es giraran els rebuts corresponents a les quotes del Club. 
 
Així mateix, els sota signants  autoritzen, a que el Club pugui utilitzar les imatges i fotografies que es puguin obtenir durant aquesta temporada o anteriors del 
jugador/a, per penjar-les als diferents mitjans de comunicació oficials del Club (web, facebook, twitter, etc...) 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 del Club de dilluns a 
divendres de 17:00 a 20:00 hores, situades al despatx nº 2 CEM Estruch, avinguda Pare Andreu de Palma, nº  9, del Prat de Llobregat. 
 
Signo la present com a mostra de coneixement i acceptació. 
 

Nom i cognoms jugador/a 
 
 

Signatura jugador/a 

D.N.I. núm. 
 
 
Categoria 
 
 

 
El Prat de Llobregat, a  _____  de ___________________________  del 2015 
 
 
Podeu trobar una còpia d’aquest document que acabeu de signar en la pàgina web del club www.cbprat.net  

  

http://www.cbprat.net/

