
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.B. CIC 

REGLAMENT ESPORTIU 



REGLAMENT ESPORTIU 
 

 
 

Article 1er.- El present Reglament regula la potestat jurisdiccional de l´entitat C.B. CIC 

envers tots els seus socis, delegats, entrenadors, jugadors i els seus pares. 

 

Article 2on.- El fet de pertànyer a un dels equips de la nostra entitat obliga tant als 

jugadors com als pares a acceptar els objectius i el Reglament Esportiu Disciplinari, 

i a l´ Entitat a : 

a) Assolir els objectius generals. 

b) Fer complir el Reglament Esportiu Disciplinari. 

 

Article 3er.- Objectius generals 

a) Responsabilitat en les seves obligacions com a jugador 

b) Interès per millorar per la simple satisfacció de la millora en sí. 

c) Respecte per un mateix i pels altres (companys i adversaris). 

d) Aconseguir una mentalitat sana en els jugadors de l´entitat 

e) Estimació per l’activitat física i l’esforç sense recompensa immediata. 

f) Estimació per les normes, les entitats i les institucions. 

g) Mentalitat d’equip (acabar amb el « vedetisme », l’individualisme i

 els grupets). Assimilació del concepte de companyerisme. 

h) Mentalitat de club: Orgull de pertànyer al C.B. CIC. 

i) Que tota persona col·laboradora de l´entitat(pares, entrenadors, jugadors,

 ................................................................................................................................................. ) faci tot 

el possible per mantenir i augmentar la fama d´esportivitat i de seriositat de 

l´entitat a l´exterior. 

j) Assolir el més alt nivell tècnic, tàctic, físic i psicològic possible, donades les 

característiques individuals. 

 

Al llarg de tot aquest text del Reglament Esportiu i Disciplinari, qualsevol 

referència al soci, l’entrenador, el jugador, a l’àrbitre, etc, expressada en gènere 

masculí, no és pas un signe de discriminació, i s’aplica, naturalment, també al 

gènere femení. Es tracta només de simplificar. 

 

 

Article 4art.- Condició de jugador. 

Tot jugador per poder entrenar i jugar als equips de bàsquet oficials del C.B. 

CIC ha d´haver: 

a) Estat seleccionat per l'equip tècnic de la nostra entitat. 

b) Haver signat la llicència esportiva que el vincula a l´entitat. 

c) Haver entregat a l’entitat l'autorització paterna per poder jugar 

 

 

 

 

 



Article 5è.- Categories dels jugadors 
Els jugadors seran classificats en funció de: 

a) Llur sexe i de llur edat, segons ho determinin les bases de les respectives 

competicions oficials. 

b) En funció de les seves capacitats físiques i tècniques que determini l’equip 

tècnic de l’entitat. 

c) De les necessitats esportives del C.B. CIC. 

 

 

Article 6è.- Drets i obligacions 

El jugador, en relació amb l’entitat, té els drets següents: 

a) Rebre consideració a la seva activitat esportiva i poder adreçar-se a la 

Direcció Tècnica. 

b) Assistir a totes les proves, els cursos i les seleccions on sigui convocat 

per la Federació Catalana de Basquetbol. 

 

El jugador, en relació amb l’entitat, té les obligacions següents: 

a) Sotmetre’s a la disciplina esportiva. 

b) Participar en tots els entrenaments i partits pels que sigui requerit per l’entitat. 

c) No entrenar-se de forma contínua o habitual, ni alinear-se amb cap altre 

equip federat sense l’expressa autorització per escrit del Director Tècnic. 

d) Tractar bé el material esportiu i les instal·lacions que l’ entitat posi a la seva 

disposició. 

e) Portar la vestimenta esportiva completa del Club, sempre que desenvolupi 

una activitat relacionada amb el bàsquet, (entrenaments, partits, 

convocatòries de la Federació….). 

f) Anunciar a l’entrenador amb antelació suficient la falta d’ assistència a un 

partit o entrenament. 

g) Assistir a la Pre-temporada que s’inicia el primer dia laborable de Setembre. 

h) Assistir a tots els partits oficials o amistosos pels que sigui requerit pel 

Comitè Tècnic de l’entitat. 

 

 

Article 7è.- Baixes i canvis 

El jugador que, en acabar la temporada oficial, hagués tingut llicència federativa 

en vigor com a tal a favor del C.B. CIC, podrà demanar-li l’atorgament d’una 

carta acreditativa de la seva baixa i de no tenir pendent de compliment cap mena 

d’obligació que li pugui imposar aquest Reglament. 

 

Amb aquest document el jugador acreditarà davant del club, per al qual pugui 

subscriure llicència federativa la propera temporada, que resta alliberat de 

qualsevol responsabilitat amb el C.B. CIC. 

 

 

 

 

 



Article 8e.- Uniformitat 

Serà obligatori per a tots els components dels equips de competició que a 

cada partit vagin equipats amb: 

- Pantalons blaus. 

- Samarreta blava o blanca. 

- Samarreta blanca d’escalfament. 

- Mitjons blancs. 

- Xandall del Club. 



RÈGIM DISCIPLINARI 

Faltes comeses pels delegats, entrenadors i jugadors. 

 

Article 9è.- Als efectes d’aquest capítol constituirà falta tota mena d’infracció de les 

que hi figuren. 

 

 

Article 10è.- El règim disciplinari regulat pel present reglament s’entén sense perjudici 

de les responsabilitats davant de la Federació de les persones que hi estiguin 

sotmeses. 

 

 

Article 11è.- Les sancions tenen un caràcter preventiu i correctiu. La seva imposició 

sempre tindrà com a finalitat la de mantenir l’interès general i el prestigi del 

basquetbol i del 

C.B. CIC. 

 

 

Article 12è.- Les sancions que es poden imposar d’acord amb el present Reglament, i 

per raó de les faltes que s’hi preveuen, son les següents: 

a) Als delegats: exclusió del càrrec; suspensió temporal i advertiment segons el 

cas. 

b) Als entrenadors: exclusió del càrrec; suspensió temporal i advertiment 

segons el cas. 

c) Als jugadors: exclusió de l’activitat; suspensió temporal i advertiment 

segons el cas. 

 

 

Article 13è.- A l’autor de dues o més faltes, li seran imposades totes les sancions previstes 

per a les diverses infraccions que hagués comes. 

Tot i el que disposa el paràgraf anterior, si d’un mateix se’n derivessin dues o 

més faltes, o si aquestes haguessin estat comeses en una mateixa unitat 

d’actuació, serà imposada la sanció corresponent a la falta més greu en el seu 

grau màxim, fins al límit que representi la suma de les que li podrien ser 

imposades si les faltes fossin sancionades separadament. 

 

 

Article 14è.- La suspensió per un determinat nombre de partits o jornades, implicarà la 

prohibició d’alinear-se o d’intervenir en tants partits o jornades següents a la 

data de la sanció. Estant obligat a assistir, en el cas del jugador, als entrenaments 

durant aquest període de sanció. 

 

 

 



Article 15è.- Quan un jugador sigui objecte d’expulsió, o bé figuri en l’acta oficial del partit 

amb una falta desqualificant, haurà de considerar-se suspès per als següents  

partits, mentre no dicti sentència el Comitè de Disciplina del C.B.CIC. Aquesta 

suspensió provisional es computarà a efectes de l’acompliment de la sanció que 

li sigui  imposada. 

Article 16è.- Les sancions tenen tres graus: mínim, mitjà màxim. 

En principi si no hi concorreguessin circumstàncies modificatives, seran 

imposades en el grau mitjà. Quan hi concorrin solament una o algunes 

circumstàncies atenuants, s’aplicarà la sanció en el grau mínim; i si 

únicament en corresponguessin una o algunes d’agreujants seran imposades 

en el seu grau màxim. Quan es presentin circumstàncies atenuants o 

agreujants, aquestes es compensaran per a determinar el grau de sanció. 

Dintre dels límits de cada grau, el Comitè de Disciplina, atenent a la gravetat 

dels fets, determinarà discrecionalment la sanció que correspongui imposar en 

cada cas. 

 

 

Article 17è.- Circumstàncies atenuants: 
a) No haver estat sancionat les tres darreres temporades 

b) Haver precedit, immediatament a la comissió de la falta, una provocació 

suficient 

c) Haver procedit el culpable, per penediment espontani, a reparar o 

disminuir els efectes de la falta, a donar satisfacció a l’ofès 

 

 

Article 18è.- Circumstàncies que agreugen la responsabilitat: 

a) Quan l’autor d’una falta ha estat sancionat en el curs d’una mateixa 

temporada per un altre fet que tingui assenyalat una sanció igual o més 

elevada o, per més d’un, que tinguin assenyalats una sanció inferior. 

b) No acatar immediatament les decisions arbitrals. 

c) Haver tingut el suport tumultuari d’altres persones. 

d) Ser el causant, per la comissió de la falta, d’un desenrotllament anormal del 

partit. 

 

 

Article 19è.- Les faltes comeses per un jugador o delegat estant com a espectador d’un 

partit, seran sancionades com si estiguessin en joc o actuessin en el 

respectiu càrrec; i es podrà considerar com agreujant específica la condició 

d’espectador. 

 

 

Article 20è.- És una circumstància eximent la força major. D’igual manera, es considerarà 

circumstància eximent la legítima defensa, exercida en la mesura justa per a 

repel·lir una agressió. 

 

 



Article 21è.- Seran faltes molt greus sancionades amb suspensió de 6 mesos a 2 anys: 

a) L’agressió consumada a un membre de l’equip arbitral, o un directiu, dirigent 

esportiu o algun membre de l’equip contrari, tècnic o espectador, o bé, en 

general, a qualsevol persona, quan aquesta acció sigui especialment greu o 

altament lesiva. 

b) En el cas de reincidència en la comissió d’una de les faltes molt greus 

assenyalades en el punt anterior, el seu autor podrà ser inhabilitat a 

perpetuïtat, tot i que la reincidència no es produís en la mateixa temporada 

en què va ser comesa la primera infracció. 

 

 

Article 22è.- Serà falta greu, sancionada amb suspensió de 4 a 6 partits: 

a) Insultar, amenaçar, coaccionar o realitzar actes vexatoris envers qualsevol 

component de l’equip arbitral, jugador, entrenador, directiu, delegat o 

espectador. 

b) Ofendre de forma reiterada les persones esmentades en el paràgraf anterior. 

c) L’intent d’agressió a qualsevol de les persones esmentades en el paràgraf 

a) d’aquest article. 

d) Participar de forma continuada en entrenaments organitzats per altes 

clubs sense l’autorització expressa del Director Tècnic. 

 

 

Article 23è.- Seran faltes lleus, sancionades amb suspensió de 2 a 4 partits: 

a) Ofendre qualsevol component de l’equip arbitral, entrenador, jugador, 

directiu, delegat o espectador 

b) Emprar, durant el joc o l’entrenament, mitjans o procediments violents o 

perillosos, fent mal a un altre jugador. 

 

Article 24è.- Seran també faltes lleus, sancionades amb amonestació a suspensió fins a 2 

partits: 

a) Adoptar una actitud passiva o negligent en el compliment de les instruccions 

de l’entrenador o desobeir-ne les ordres. 

b) Protestar de forma insistent o reiterada les decisions arbitral, de l’entrenador, 

dels directius o dels delegats. 

c) Formular observacions de manera desconsiderada a qualsevol component de 

l’equip arbitral, entrenador, jugador, directiu o delegat. 

d) Cometre actes de desconsideració o menysprear de qualsevol manera 

l’autoritat o la dignitat de qualsevol component de l’equip arbitral, 

entrenador, jugador, directiu o delegat. 

e) Emprar, durant el joc o l’entrenament, mitjans o procediments perillosos o bé 

violents atemptatoris contra la integritat d’un altre jugador. 

f) Provocar o bé incitar al públic contra la correcta marxa d’un partit. 

g) Expressar-se d’una manera atemptatòria al decòrum que es deu al públic, o 

bé ofendre algun espectador amb paraules o gestos, sempre que això no 

constitueixi una falta més greu. 

 



h)  Maltractar o malmetre el material o les instal·lacions esportives que el C.B. 

CIC posi per a la practica esportiva, ja sigui durant l’activitat pròpiament dita 

o fora d’ella. 

 

i) La falta d’assistència a 4 entrenaments successius o alterns durant la 

temporada sense justificar 

j) Ser sancionat durant un partit per una tècnica desqualificant 

 

 

Article 25è.- Seran faltes lleus sancionades amb amonestació: 
a) No anar, reiteradament, uniformat en els partits. 

b) Falta d’assistència a un encontre sense previ avis. 

c) Negar-se a jugar en un equip de categoria superior quan li sigui requerit 

pel Director Tècnic del Club. 

 

 

Article 26è.- Tota suspensió comportarà sempre, com a sanció accessòria una multa d’un 

import de10.-€ per cada partit, o jornada que comprengui. A més de fer-se 

càrrec de la sanció esportiva i econòmica imposada pel Comitè de Competició 

i de Disciplina Esportiva de la Federació Catalana de Basquetbol. 

Faltes comeses pels socis i pels familiars dels jugadors. 

 

Article 27è.- Els pares i familiars dels nostres jugadors que provoquin amb la seva actuació 

que el C.B. CIC sigui sancionat pel Comitè de Competició de la Federació 

Catalana de Basquetbol, assumiran personalment les indemnitzacions 

econòmiques derivades de la sanció que aquell Comitè imposi a la nostra Entitat. 

 

Article 28è.- Si un pare o familiar d’un jugador no satisfés econòmicament la multa 

imposada, el jugador quedarà apartat de l’equip fins que la quantitat sigui 

satisfeta. 

 

 

Article 29è.- El pare o familiar que cometés alguna de les faltes molt greus tipificades en 

l’article 21è d’aquest Reglament se li imposarà la sanció que s’estableixi en 

l’esmentat article. Entenent-se la sanció com a assistència als partits. 

 

 

Article 30è,- El pare o familiar que cometés alguna de les faltes greus tipificades en l’article 

22è d’aquest Reglament se li imposarà la sanció que s’estableixi en l’esmentat 

article. Entenent-se la sanció com a assistència als partits. 

 

 

 

 

 



Article 31è.- Seran faltes lleus, sancionades amb amonestació o suspensió fins a 4 partits. 

a) Ofendre a qualsevol component de l’equip arbitral, entrenador, jugador, 

directiu, delegat o espectador. 
 

 

JURISDICCIÓ I COMPETÈNCIA 
 

 

Article 32è.- Queden sotmesos a la potestat disciplinària del C.B. CIC, els socis, delegats 

entrenadors, jugadors i els familiars dels jugadors. 

 

 

Article 33è.- L’àmbit de la potestat disciplinària del C.B. CIC s’entén, en ocasió o com a 

conseqüència dels partits i de les competicions de qualsevol classe o naturalesa 

en què participi algun equip del C.B. CIC, així com les conductes contràries a la 

disciplina, al bon ordre esportiu o les normes d’aquest caràcter que es regulin 

en el present Reglament 

 
 

Barcelona, setembre de 2021. 



Hem llegit el Reglament Esportiu del C.B.CIC i estem d’acord amb tots els seus articles. 

 

 

Nom: ............................................................................ 

 

Cognoms: ............................................................................ 

 

Data de naixement: ............................................................................ 

 

Categoria: ............................................................................ 

 

 

Barcelona, a d de 20_ 
 

 

 
 

 

Jugador/a 

 

Pare/mare o tutor 

Signatura: 

 

 

 

 

DNI: 

Signatura: 

 

 

 

 

DNI: 
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