
                                                

ARMENTEIRA CLUB DE FÚTBOL 

NORMAS DE REGULAMENTO INTERNO E CONVIVENCIA 

 

1. Os xogadores ou os seus representantes teñen a obriga de informar ao clube coa máxima antelación 

posible dunha incomparecencia nun partido. 

1.1. O adestrador dará unha convocatoria por escrito o último día de adestramento da semana na que 

constarán todos os xogadores citados para o próximo partido. 

1.2. O xogador que non acuda a este último adestramento da semana deberá avisar se poder ser 

convocado ou non para o próximo partido. 

1.3. Os xogadores deberán estar no lugar e á hora para a que sexan citados polo adestrador na 

convocatoria. 

1.4. O xogador que falte de maneira abusiva aos adestramentos verá como este acto, ademais de 

prexudicalo na práctica futbolística, fará que se reduza a súa participación nos partidos. 

1.5. Os xogadores deben tratar de acudir, dentro das súas posibilidades, con puntualidade aos 

adestramentos. 

1.6. Os xogadores deben avisar e xustificar as ausencias aos adestramentos a través das canles que 

estableza o clube. 

 

2. Os xogadores deben acudir aos adestramentos e partidos coa equipación requerida polos 

adestradores. 

2.1. Deberán acudir aos partidos coa equipación oficial do clube e unicamente poderán usar a 

camiseta, o pantalón e as medias nos partidos. 

2.2. Poderán usar o resto da equipación sen restricións, sempre e cando se coida e se conserve en bo 

estado e disposición para acudir aos partidos. 

 

3. Calquera xogador ou representante do mesmo que sexa pillado realizando malas prácticas, que falte 

ao respecto a membros do clube, membros dos clubes adversarios ou árbitros poderá ser sancionado 

incluso coa expulsión da entidade. 

3.1. Os pais, nais ou outros representantes dos xogadores non poderán saltar ao terreo de xogo 

durante os partidos. 

3.2. Ningún pai, nai ou outro representante poderá replicar as decisións dos adestradores nin 

obstaculizar a súa labor durante os adestramentos e partidos. 

 

4. Os membros da Xunta Directiva e os adestradores deberán manter sempre unha actitude modélica, 

respectuosa e construtiva. 

 

5. Todos os membros que formamos parte da comunidade do Armenteira Club de Fútbol deberemos 

crear un clima favorable para a práctica deportiva dos rapaces, e seremos conscientes da súa idade e 

das súas limitacións, polo que debemos establecer metas realistas tendo en conta as súas 

posibilidades. 

5.1. Deberemos evitar insultos e palabras malsoantes. 

5.2. Deberemos centrarnos mais no esforzo e na actuación dos xogadores ca no resultado, 

ensinándolles que esforzarse e competir de maneira honesta é tan importante coma vencer. 

5.3. Deberemos evitar gritar ou ridiculizar aos xogadores por cometer erros ou perder os partidos, xa 

que debemos ter en conta que eles xogan polo seu propio disfrute. 

5.4. Deberemos ensinalos a competir respectando sempre os dereitos de todas e cada unha das 

persoas coas que comparten a práctica futbolítstica. 

5.5. Deberemos evitar castigalos por medio do fútbol e trataremos de buscar outros recursos que non 

prexudiquen ao xogador, aos seus xogadores e ao clube en xeral. 



 

A XUNTA DIRECTIVA 


