CLUB DE TENNIS COLLBATÓ

REGLAMENT DE REGIM INTERN

5 d'abril del 1992
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CAPITOL III
Invitacions
CAPITOL I
Disposicions Generals
Article 1.- El Present Reglament de Règim interior,
s'estableix com a complement i ampliació de les normes que
regulen el funcionament de l'Entitat, establert pels seus
Estatuts Socials.
Article 2.- De conformitat amb allò disposat en l'article 18
dels Estatuts del Club, la redacció del Reglament i la seva
modificació, pertany a la Junta Directiva, havent d'ésser
aprovat per l'Assemblea General.

Article 5.- Els socis podran convidar a les seves
instal·lacions a les persones que ells considerin oportú un cop
al mes i no sempre la mateixa persona.
Donarà dret aquesta invitació a utilitzar les pistes, excepte
l'època de Setmana Santa, estiu ( del 15 de Juny al 15 de
Setembre) tots els dissabtes, diumenges i festius de l'any,
sempre i quan no fossin ocupades per algun soci.
En cas de Festes i Celebracions, també podrà el soci
convidar a qui consideri oportú, retirant els tiquets de
pagament que en cada cas la Junta Directiva acordi.

Article 3.- Les normes presents seran de compliment obligat
per tots els associats i entraran en vigor a partir de la seva
aprovació per l'Assemblea General de socis.

Aquets article nº 5 estat modificat mitjans l’assemblea.
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Els socis es fan responsables de complir i fer complir totes
les normes establertes per ells mateixos, denunciant a la Junta
Directiva qualsevol anomalia.

Article 6.- Les anomenades invitacions no seran vàlides si la
persona que pretén fer-les servir no va acompanyada pel soci.

CAPITOL II
Admissió de socis
Article 4.- L'admissió de socis es regirà per allò establert en
els Estatuts del Club en l'article 5.

Article 7.- Les invitacions no podran utilitzar-ne a favor
d'aquelles persones que pertanyent al Club haguessin causat
baixa i per expulsió.

CAPITOL IV
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Quotes

ÚS DE IL·LUMINAT PISTA

Article 8.- Conforme a allò establert en l'article 11 dels
Estatuts, es fixen les quotes d'entrada següents, que hauran
de ser abonades en el moment de sol·licitar la inscripció com a
soci del Club:
QUOTA FAMILIAR D'ENTRADA.

85,00 €

Article 9.- Així mateix es fixen les quotes socials trimestrals
següents:
QUOTA SOCI majors de 16 anys

22.76 €

QUOTA SOCI JUVENILS DE 12 a 16 anys

16,26 €

QUOTA SOCI INFANTILS de 6 a 11 anys

11.38 €

QUOTA SOCI JUBILAT majors de 65 anys

12,00 €

Article 10.- El Preu de les invitacions queda establert de la
manera següent.
QUOTA DIES FEINERS l'hora

6,00 €

QUOTA DIES FESTIUS l'hora

9,00 €

3,00 €

CAPITOL V
Utilització de les instal·lacions

Article 11.- L'horari d'obertura i tancament de les
instal·lacions serà fixat per acord de la Junta Directiva, tenint
en compte l'època estacional, conveniències socials o altres
raons decisives.

Article 12.- Els socis hauran d'observar els horaris
assenyalats per la Junta Directiva, per la utilització de les
seves instal·lacions, fent ús correcte d'aquestes i procurant en
tot moment no malmetre res.
Evitaran tota manifestació molesta i qualsevol discussió
violenta entre socis i amb el personal. Tota sol·licitud, queixa,
reclamació, suggerència o consulta que es desitgi formular,
hauran d'efectuar-les per escrit i adreçar-les al President o a la
Junta Directiva.

Article 13.- No es podran fer servir les instal·lacions amb
altra finalitat o ús diferent d'aquell al que van destinades.
Article 14.- El Club declina tota responsabilitat relativa als
accidents de qualsevol classe o natura dels quals pugin ser
víctimes les persones, els danys o robatoris causats dins el
recinte del Club, que no siguin provocades directament per el
personal pertanyent al Club.
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CAPITOL VI
Pistes de tennis

únicament podrà inscriure's una altra vegada durant el mateix
dia si hi ha alguna pista disponible en el mateix moment de
acabar jugar, havent-la de deixar si fos sol·licitada per algun
soci que no la hagi fet ús.
Tan mateix serà aplicable aquest article a tot soci que
hagi ocupat la pista per un curset de l'escola de tennis.

Article 15.- Tot jugador que estigui fen servir les pistes
ha de estar inscrit.
Si en fa ús de les pistes abans de la seva hora reservada
perdrà aquesta reserva.

Article 16.- No fer servir l'hora reservada es considerarà
com a jugada.

Article 18.- Per poder fer-ne ús d'una pista de tennis, serà
indispensable que els dos jugadors, si es tracta d'un partit
individual o els quatre, si es tracta de dobles estiguin inscrits
pels noms complets i hauran de ser els mateixos que realment
juguin, en cas contrari perdran automàticament el dret de la
pista que hagin reservat.

Serà sancionat el soci que per costum reservi hora i no la faci
servir, aquesta serà feta pel Tribunal d'Honor (art. 33 dels
Estatuts.)

Article 19.- Per fer-ne ús de les pistes de tennis, els jugadors
hauran d'anar amb l'equip adequat, essent fonamental l'ús de
sabatilles totalment planes i amb dibuix molt espès, per tal de
no malmetre la pista al lliscar-hi.

Article 17.- El temps d'ús de les pistes queda limitat a 1
HORA TAN D'INDIVIDUALS COM DE DOBLES, aquesta
mesura serà d’aplicació sempre que i hagi socis esperant
per jugar.

No es permetrà l'entrada a les pistes amb vestit de bany o
sense camisa, ni vestit de carrer.

LA INSCRIPCIO DE LES PISTES S`HA DE FER-SE AL
MATEIX DIA HA PARTIR DE LES 8 HORES DEL MATI
Cap jugador podrà estar inscrit ni jugar en més d'una pista i

Article 20.- Les limitacions de l'article 15 no regiran en cas
de campionats organitzats pel Club, cas en el qual es
nomenarà una Comissió Esportiva que tindrà cura d'aquells i
fixarà les normes per celebrar-los tenint en compte sempre, de
no ocupar les pistes en dies i hores de major afluència de
socis.
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Article 21.- Per la utilització de les pistes els socis infantils
tindran els mateixos drets que els altres, excepte l'època de
Setmana Santa, l'estiu ( del 15 de Juny al 15 de Setembre) els
dissabtes , diumenges i festius de 11 a 15 hores i de 18 a 24
hores, només podran jugar si hi hagués pista lliure, havent-la
de deixar si fos sol·licitada per algun soci.
Article 22.1. -Les infraccions de les regles de joc o de la disciplina esportiva
poden ser molt greus, greus o lleus.
2. -Son infraccions molt greus:
a) Les agressions, protestes airades i ofensives, les
intimidacions i coaccions fetes a jutges, tècnics i directius i totes
altres autoritats esportives; així com al públic o jugadors.
b) La desobediència manifesta de les ordres i les
instruccions emanades de jutges, tècnics i directius i altres autoritats
esportives.
c) Els abusos d’autoritat i la usurpació d’atribucions.
d) El trencament de la sanció imposada per falta molt greu o
greu.
e) Els actes dirigits a premeditar, no esportivament el resultat
d’un partit.
f) La doble comissió de falta greu, encara que siguin de
diferent naturalesa, dintre del període de dos anys.
g) L’ús fraudulent del carnet de soci o dels rebuts de les
quotes.
h) Retenir, danyar, inutilitzar o fer desaparèixer qualsevol
classe de béns de d’instal·lació esportiva, dels seus associats,
usuaris o empleats.
i) La manca de pagament de dues quotes trimestrals,

consecutives o no, o en el seu equivalent per qualsevol altre
concepte.
3. -Són infraccions greus:
a) Els insults i les ofenses a jutges, tècnics, directius,
autoritats esportives, o contra el públic, assistents o altres jugadors.
b) Les protestes, intimidacions o coaccions que alterin el
resultat d’un partit.
c) D’incompliment d’ordres o instruccions emanades de
jutges, directius i autoritats esportives.
d) Els actes notoris o públics que atemptin contra el decòrum
o la dignitat esportiva, sempre que no siguin infracció molt greu.
e) El trencament de la sanció per infracció lleu.
f) La triple comissió de falta lleu, encara que siguin de
diferent naturalesa, sempre que s’hagin comès dintre del període
d’un any i que hagin merescut amonestació o sanció per part dels
òrgans sancionadors.
4. -Són infraccions lleus:
a) Les observacions formulades a jutges, directius o
autoritats esportives que signifiquin una lleugera incorrecció.
a) La lleugera incorrecció amb el públic, els companys i
subordinats.
c) L’actitud passiva en el compliment de les ordres i les
instruccions rebudes de jutges i tota classe d’autoritats esportives en
l’exercici de llurs funcions.
d) La deixadesa en la conservació i cura del local social i de
les instal·lacions esportives.
e) D’incompliment de les normes esportives per negligència
o descurança.
f) D’incompliment de les normes dictades o que en el futur
es puguin dictar com de Règim Intern.
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2. -Les infraccions lleus prescriure’n al mes, les greus a l’any i les
molt greus als tres anys d’haver estat comeses.
Article 23.- Per raó de les infraccions es poden imposar les
següents sancions:
1. -Correspon a les infraccions molt greus.
a) La privació definitiva dels drets d’associat.
b) La suspensió dels drets de soci per un període d’un a
quatre anys.
2. -Corresponen a les infraccions greus:
a) La privació dels drets d’associat per un període d’un mes
a un any.
b) Segons que s’escaigui la pèrdua d’un partit.
3. -Corresponen a les sancions lleus.
a) Amonestació verbal o escrita de caràcter privat.
b) La suspensió dels drets d’associat per un període no
superior al mes.
4. -La sanció de multa només es pot imposar a aquells infractors
que perceben retribució per llur tasca.
Aquesta sanció es pot imposar simultàniament a qualsevol altre
sanció que els òrgans disciplinaris considerin oportuna.
Article 24.1. -La responsabilitat disciplinària s’extingeix:
a) Per compliment de la sanció.
b) Per prescripció de les infraccions i de les sancions.
c) Per mort de l’inculpa’t.
d) Per aixecament de la sanció.

3. -Les sancions prescriuen al mes si son per infracció lleu, a l’any si
són per infracció greu i als tres anys si ho són per molt greu.
Article 25.- L’exercici de la potestat disciplinària correspon:
a) Als jutges.
b) A la Junta Directiva.
c) L’assemblea General.
Article 26.1. -Les infraccions de les regles de joc comeses durant el
desenvolupament dels campionats que es puguin celebrar seran
sancionades pels jutges de manera automàtica sense perjudici
d’una posterior reclamació
2. -Les infraccions a la conducta esportiva o per incompliment de les
prescripcions estatutàries o reglamentàries, s’han de tramitar per
procediment ordinaris que cal iniciar per acord de la Junta Directiva,
per pròpia iniciativa o petició raonada de part.
Iniciat el procediment, l’òrgan disciplinari adient ha de
formular el corresponent plec de càrrecs que s’ha de comunicar a
l’interessa’t a fi que aquest pugui efectuar per escrit les al·legacions i
proposar els mitjans de prova que cregui oportuns. Un cop s’hagi
complert aquest tràmit la Junta directiva ha de prendre l’acord oportú
en el termini màxim de 20 dies, el qual caldrà notificar de manera
immediata a l’interessa’t, amb especificació dels recursos que
corresponguin.
Article 27.-
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1. -Contra les decisions definitives es pot interposar recurs:
a) Davant la Junta Directiva quan es tracti d’infraccions de
les regles de joc o competició de caire associatiu. Conta aquesta
resolució no es possible cap altre recurs.
b) Davant l’assemblea General quan es tracti de sancions
disciplinàries salificades de greus o molt greus, per incompliment de
les prescripcions estatutàries o reglamentàries imposades per la
Junta Directiva. La impugnació caldrà presentar-la davant la
secretaria del Club en un termini de 15 dies hàbils, comptats des de
l’endemà de la notificació de l’acord recorregut, i necessàriament
inclosa dins de l’ordre del dia per la seva resolució a la primera
Assemblea General que es convoqui.
2. -La interposició del recurs, no suspèn la seva efectuabilitat, llevat
que hi concorrin circumstàncies que així ho aconsellin.
Article 28.-Aquest reglament es remet als seu Estatut i a la Llei
8/1988 de 7 d’abril, d l’esport, com a règim disciplinari supletori.
Aquets Reglament ha estat aprovat en l'assemblea del 5 d'abril 1992
"CLUB DE TENNIS COLLBATÓ"

6

