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1. DISPOSICIONS GENERALS. 

Aquest Reglament de Règim Intern de l’escola d’atletisme (R.R.I.E.) emana dels estatuts de l’entitat, és 

a dir, és el seu desenvolupament, i està sotmès al Reglament de Règim Intern (R.R.I.). 

Article 1r -Tots els xiquets i xiquetes, personal tècnic i pares/mares de l’escola d’atletisme del Club 

d’Atletisme La Valldigna hauran de conèixer-lo i complir-lo.  

Aquest R.R.I.E. té com a objectiu regular el funcionament de l’escola d’atletisme del Club d’Atletisme 

La Valldigna. 

Article 2n - Queden sotmeses a les disposicions del present R.R.I.E: 

- Junta directiva. 

- Coordinador/a, entrenadors/es. 

- Els i les atletes inscrits en el Club des de la seua inscripció fins a la seua baixa. 

- Els/les pares/mares, tutors legals dels i les atletes, des del moment de la inscripció del seu fill/a 

fins la seua baixa del Club.     

 

2. DE LES QUOTES. 

Article 3r - La quota anual dels xiquets/es serà l’establida per l’assemblea a l’aprovar el pressupost 

anual.  

Article 4t – El pagament serà obligatòriament per domiciliació bancària, i es carregaran les despeses de 

tornada del pagament al pare o mare, pel motiu que siga. 

Article 5é - Els xiquets/es que no estiguen al corrent de la quota seran avisats pel club del seu estat, 

amb exprés apercebiment de la seua baixa en cas de persistir com a deutor/a. La falta de pagament de 

la quota per un període de tres mesos des de l’apercebiment, donarà lloc a la baixa del club. Les dates 

del pagament seran en novembre i febrer. 

Article 6é - En el moment d’ingressar la quota del club, deuran comunicar totes les dades personals per 

a la base de dades. Qualsevol canvi haurà de ser comunicat al club quan el mateix es produeixca o 

coincidint amb la renovació anual de la quota. 

 Article 7é - Els xiquets/es que s’incorporen al Club durant l’últim trimestre de la temporada, quedaran 

exempts/es del pagament de la primera quota. 

 



3. DE LA COMPATIBILITAT A LA PERTINENÇA A ALTRES CLUBS. 

Article 8é - La pertinença al Club d’Atletisme La Valldigna és perfectament compatible amb la 

pertinença a qualsevol altre club esportiu de caràcter popular o federat. En aquests casos, els/les 

xiquets/es estan obligat/da a participar representant al Club d’Atletisme La Valldigna en les proves 

incloses en la programació de l’escola d’Atletisme, sempre i quan siguen un nombre suficient a les 

proves d’equips. 

Article 9é – En cas de representar a altre club en qualsevol competició, l’atleta haurà de comunicar-ho 

a la Comissió. 

 

4. DEL COMPROMÍS DEL CLUB. 

Article 10é - El Club pagarà les inscripcions als jocs escolars i la federació d’atletisme. 

Article 11é - El Club donarà la samarreta d’entrenament i una motxilla a tots els i les xiquets/es. 

Article 12é - El Club garantirà servei d’entrenadors/es a tots els xiquets/es, segons la seua edat. 

 

5. DEL COMPROMÍS DELS I LES ATLETES. 

Article 13é – Tots i totes els i les atletes, independentment de la seua edat, hauran d’abonar la quota 

de socis en els períodes corresponents 

Article 14é – Els i les xiquets/es estan obligats a assistir a la presentació oficial del Club que se celebra 

cada temporada. 

Article 15é – Els i les xiquets/es estan obligats a competir en totes les competicions per equips, de 

caràcter oficial, en les que es requereixca la seua presència.  

Article 16é – Els i les xiquets/es hauran de comprar-se l’equipació oficial del Club, a partir de la 

categoria aleví. 

Article 17é - Els i les xiquets/es hauran de ser puntuals en l’assistència a entrenaments i competicions. 

 

6. DE LES EQUIPACIONS ESPORTIVES. 

Article 18é – El Club disposa d’una equipació esportiva oficial, a més de samarretes d’entrenament. 



Article 19é – Els i les xiquets/es estan obligats a vestir la indumentària del Club en les competicions que 

assiteixquen, incloses curses populars, i a més a més en el lliurament de premis. En cas contrari seran 

sancionats segons el present reglament.  

Article 20é - Els i les xiquets/es no podran participar en cap competició, incloses curses populars, sense 

dorsal amb l’equipació del Club. 

Article 21é – El Club podrà adquirir altres peces esportives complementàries (xandall, dessuadores,...) 

que també tindran caràcter oficial i no obligatori. Es tracta d’oferir les condicions econòmiques més 

avantatjoses possibles. 

 

7. DELS DESPLAÇAMENTS I DIETES. 

Article 22é - El club correrà amb totes les despeses ocasionades per l’assistència d’un atleta de base a 

un Campionat d’Espanya. Cobrirà les despeses de l’atleta i entrenador, i en cas d’un desplaçament en 

cotxe de llarga distància d’un directiu o altra persona.  

 

8. DE LA PARTICIPACIÓ EN ASSUMPTES DEL CLUB. 

Article 23é – Els pares i mares dels xiquets/es podran tractar qualsevol assumpte amb el 

Coordinador/a dins l’horari d’atenció establert. 

Article 24é – En cas de voler tractar qualsevol assumpte amb el President/a del Club d’Atletisme la 

Valldigna haurà de concertar data amb ell/a. 

 

 

9. DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ. 

Article 25é – S’estableix com a mitjà de comunicació oficial, el correu electrònic. Aquells pares i mares 

que no disposen d’aquest mitjà ho notificaran al Club, i es disposaran altres canals TIC. Com 

complement el Club disposa de pròpia pàgina web. 

Article 26é - La pàgina web és el mitjà on s’informarà als socis i sòcies de les diferents activitats del 

Club d’Atletisme La Valldigna, no servint com a mitjà de difusió dels èxits esportius individuals, 

recordant que existeixen xarxes socials (twitter, facebook, strands) així como blogs gratuïts per a la 

difusió personal dels mateixos. Tampoc és obligació del Club la publicació d’un calendari de 

competicions, existint  webs professionals per a tal finalitat. 



Article 27é - Els administradors de la web publicaran, en  cas  que es considere oportú, la informació i 

resultats d’aquelles competicions comunicades a través del correu oficial por part de l’interessat/da, 

eximint de tota responsabilitat al Club. Es publicaran en ordre cronològic a la seua celebració, 

acompanyats de les seues fotos corresponents, o en el seu defecte amb imatges d’arxiu. 

Article 28é - Amb relació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades i a la Llei Orgànica de Protecció 

Jurídica del Menor, no es publicaran fotos de menors de 14 anys, sense el consentiment escrit dels 

pares o tutors. Del contingut fotogràfic dels enllaços en la pàgina web, serà responsable el titular del 

compte enllaçat corresponent. 

 

10. DEL RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR. 

Article 29é - El R.R.I.E. complementa els Estatuts del Club d’Atletisme La Valldigna, sobre la base 

d’establir una Normativa de Conducta per part dels socis i sòcies. 

Article 30é – El Coordinador/a, juntament amb l’entrenador/a, tractaran qualsevol tema disciplinari, i 

estaran sota la Comissió de Disciplina Esportiva. 

Article 31é - En el cas d’incompliment de les normes, s’obrirà el corresponent expedient que 

s’instruirà de forma fefaent i per escrit contra el/la presumpte/a infractor/a, remetent-li un Plec de 

Càrrecs que podrà contestar en un temps màxim de deu dies a partir de la data de recepció, al·legant 

en la seua defensa el que considere oportú. 

Article 32é - La Comissió Disciplinària del Club resoldrà en el termini màxim de deu dies a partir de la 

data de recepció del Plec de Càrrecs. 

Article 33é - Les resolucions de la Comissió Disciplinaria seran objecte de recurs enfront la Junta 

Directiva. Les decisions d’aquesta seran definitives. No obstant, en el cas de sanció consistent en 

pèrdua de la condició de soci o sòcia, l’interessat/da podrà, potestativament apel·lar enfront 

l’Assemblea. En tot cas fora de perill el dret del soci i sòcia a acudir als Tribunals Esportius o Judicials. 

Article 34é – Els i les xiquets/es del Club d’Atletisme la Valldigna podran ser sancionats pels motius 

següents: 

1. Mostrar un comportament antiesportiu o vexatori amb companys o rivals esportius, tant en les 

competicions com en els entrenaments. 

2. Utilitzar mitjans o substàncies il·lícites per a millorar o afavorir els resultats esportius. 

3. Realitzar actuacions o manifestacions contraries als interessos del Club. 

4. Danyar la imatge del Club amb actituds o manifestacions inadequades. 

5. Incomplir els reglaments de les curses o competicions en les que es participen. 



6. No utilitzar l’equipació del Club en les competicions, o utilitzar-la quan es competeix amb altre 

Club o competeix sense dorsal. 

7. No abonar la quota anual del Club, quan procedeixca. 

8. El trencament o deteriori de qualsevol element físic de les instal·lacions i materials. 

9. Falta de puntualitat, o falta injustificada als entrenaments i competicions oficials. 

10. L’actitud passiva en entrenaments i competicions. 

11. Els actes d’indisciplina, injúria i ofensa 

12. La falta de respecte als seus companys o entrenador en entrenaments, competicions i 

desplaçaments 

MARES, PARES, FAMILIARS O RESPONSABLES DELS/LES ATLETES 

 Hauran d’animar, ajudar i col·laborar en tot allò que afavoreixca la bona marxa del Club, ja que són 

una part important i necessària per al bon funcionament de l’esport. 

 Procuraran afavorir la participació activa dels seus fills evitant castigar-los per mitjà de l’atletisme, 

perquè la superació i la continuïtat en aquest esport depèn en gran mesura de la seua col·laboració. 

Buscaran altres recursos que no perjudiquen a l’atleta, als seus companys i al Club en general, sent 

aconsellable el diàleg amb l’entrenador i el Coordinador. 

 S’abstindran de tindre un vocabulari groller o tindre actituds poc correctes amb els jutjes, 

entrenadors i atletes, tan en competicions com entrenaments, en qualsevol lloc on estiga 

representat el Club.  

 Facilitaran i recolzaran la tasca dels entrenadors i Coordinador/a, perquè de tots és sabut la seua 

dedicació i desinterès en tan complicada tasca. 

 Evitaran el màxim possible comentaris tècnic-tàctics als entrenadors i atletes, tant en competicions 

com entrenaments, podent sempre animar i aplaudir qualsevol actuació, per molt deficient que 

aquesta siga.  

 S’abstindran a entrar al recinte de competició tan en les competicions com en els entrenaments. 

Article 35é – Els continguts de les sancions haurà de ser gradual en proporció a la gravetat de la causa 

que l’origina o la seua reiteració, podent consistir en: 

1. Apercebiment. 

2. Sanció econòmica. 

3. Suspensió temporal. 

4. Expulsió definitiva del Club. 

Club d’Atletisme La Valldigna 

Aprovat en Assemblea extraordinària  

Tavernes de la Valldigna, a 11, de maig, de 2016. 


