Protocol de l’UB Catalonia
1.

Està totalment prohibit l’ús dels mòbils a l’interior dels vestidors per part de qualsevol component del grup, sigui jugador o entrenador.

2.

En el cas de necessitat d’utilització del mòbil sempre s’haurà de sortir del vestidor per fer ús del
mateix.

3.

El tècnic haurà d’avisar abans d’entrar al vestidor.

4.

En cap cas un entrenador estarà sol a l’interior del vestidor, sempre hi haurà, mínim, dos entrenadors.

5.

El control del vestidor per part dels tècnics és obligatori, tant per respectar les instal·lacions
així com per vetllar pel bon comportament dels jugadors.

6.

La porta del vestidor mai romandrà tancada amb clau quan els jugadors i entrenadors siguin a
l’interior.

7.

Els equips mixtes tenen prohibit compartir vestidor en el moment de canvi de roba i dutxa, per
tant utilitzaran un vestidor femení i un vestidor masculí per aquest fet.

8.

L’entrenador té prohibit canviar-se de roba en el mateix espai que utilitzen els jugadors com a
vestidor.

9.

L’entrenador té prohibit compartir l’espai de dutxa en l’horari que el fan servir els jugadors.

10. En el cas que un tècnic necessiti mantenir una conversa privada amb un jugador sobre aspectes esportius, aquest l’haurà de mantenir a part del grup, però sempre existint un camp visual
clar entre ells i la resta del grup.
11. En el cas que l’entrenador necessiti mantenir converses amb un jugador per motius de
comportament o actituds incorrectes, ho farà seguint el punt número 10 d’aquest protocol, i
sempre haurà de parlar posteriorment amb els pares i el coordinador del club per informar de
quins temes han tractat i quines són les pautes posteriors per a dur a terme.
12. El vocabulari cap el jugadors per part de l’entrenador sempre serà clar i gens confús, per tal que
la comunicació sigui transparent.
13. Durant els entrenaments, l’exigència per part de l’entrenador cap a qualsevol jugador de
l’equip serà expressada de forma correcta i amb un vocabulari adequat i sense amenaces.
14. Les actituds extremadament afables o afectuoses (com, per exemple, abraçades) cap els
jugadors no es consideren correctes en el nostre club. Entenem que en moments puntuals com
una victòria que tingui un significat especial per a l’equip es puguin tenir moments d’eufòria i,
per tant, no ho considerarem com una actitud inapropiada, però fora d’aquest context sí.
15. Està prohibit realitzar fotografies a l’interior del vestidor. En el cas que es vulguin realitzar per
algun motiu especial (com el cas d’una victòria significativa) tots els jugadors hauran de portar
la vestimenta oficial del club, sigui la de partit o la de passeig. Està totalment prohibit realitzar
una fotografia si els jugadors no estan vestits o tenen cobert el seu cos.
16. L’entrenador no es citarà en cap cas i sense excuses amb cap jugador fora dels espais esportius
del club, amb les condicions marcades en el punt numero deu del present protocol.
17. L’entrenador no acompanyarà a cap jugador del club en cap tipus de transport privat o públic.
18. En el cas que un jugador no sigui recollit pels seus tutors, els dos entrenadors de l’equip es
posaran en contacte amb els tutors per saber quant tardaran en venir a buscar-lo i els dos
entrenadors esperaran a que arribin els tutors del jugador.
19. Està prohibit que un entrenador faci regals a qualsevol jugador de l’equip.

