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DRETS I DEURES DELS JUGADORS DEL CF BEGUES. 
 
DRETS 
 
1-. El jugador té dret a rebre una formació  que asseguri el ple 
desenvolupament de la seva personalitat. 
 
2-. Tots els jugadors tenen dret a les mateixes oportunitats d’accés als 
diferents nivells esportius. No hi haurà més limitacions que les derivades 
del seu aprofitament o de les seves aptituds per l’esport. 
 
Per assegurar aquest dret el CF Begues es compromet a proporcionar : 
a-.) Un entrenador per equip 
b-.) Equipament esportiu. 
c-.) Instal·lacions esportives. 
d-.) Un  horari d’entrenament. 
e-.) Una deguda educació esportiva que ajudi a complementar la formació 
integral de l’esportista. 
 
3-. Tots els jugadors tenen dret a que se’ls hi respecti la seva integritat 
física, moral i la seva dignitat personal, sense poder ser objecte de 
vexacions físiques o morals. 
 
4-. Els jugadors tenen dret a participar del funcionament del Club.  
 
5-.  Tots els membres del club estan obligats al respecte dels drets dels 
jugadors que s’estableixen en aquesta normativa interna. 
 
DEURES 
 
1-. Assistir als entrenaments prèviament establerts, esforçant-se i 
obligant-se a aprendre i millorar en tots els aspectes. 
 
2-.   Els jugadors deuran utilitzar l’equipament específic del Club tant sigui 
en els entrenaments com en els partits. 
 
3-. Els jugadors deuran estar completament equipats i preparats a l'inici 
de  l’entrenament amb rigorosa puntualitat. 
 
4-. Assistir a tots els partits que siguin convocats i amb l’antelació 
determinada per l’entrenador amb l’equipament esportiu facilitat pel Club. 
Essent l’equipament esportiu el principal element identificador, els 
jugadors estan obligats a portar-lo.  
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5-. Justificar les absències als entrenaments i partits en aquells casos que 
no puguin assistir, comunicant-lo a l’entrenador amb la deguda antelació 
(un mínim de 2 dies a la celebració de l’entrenament o partit), a excepció 
de causes imprevistes. L’entrenador valorarà l’esforç complementari del 
jugador en la seva assistència a tots els entrenaments. Aquesta valoració 
pot ser determinant per convocatòries i titularitats en els partits. 
 
Motius justificats: 
    a-.) Malaltia 
    b-.) Motius familiars 
    c-.) Motius docents 
 
Motius injustificats 
   a-.) Els no inclosos en els anteriors 
   b-.) Pràctiques en altres activitats. 
    
 
6-. Cuidar el material esportiu del Club i de les seves instal·lacions fent 
l’ús adequat  i correcte dels mateixos 
 
7-. Retornar en perfectes condicions l’equipament que se li ha facilitat pel 
Club a la formalització de cada temporada. 
 
8-. Comportar-se amb correcció i respecte en els entrenaments, partits, 
amb els altres jugadors, companys, arbitres, entrenadors i qualsevol altre 
persona relacionada amb el Club. 
 
9-. Comprometre’s amb el desenvolupament de l’activitat esportiva durant 
tota la temporada sense perjudicar els interessos esportius del Club. 
 
10-. Respectar les decisions preses per la coordinació del Club i la seva 
Junta Directiva. 
 
Nom nen/a:                                                                   Signaura: 
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