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CAPÍTOL PRIMER: OBJECTE 

 

Article 1. 

El present Reglament de Règim Intern regula els drets i obligacions dels membres de la Secció de Tennis Taula  de 

l’entitat  S.C.R. El Ciervo, en les relacions de convivència dins el marc esportiu i social; i dins dels estatuts de 

l’entitat. 

 

 

CAPÍTOL SEGON: ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ 

 

Article 2. 

1.- La Junta Directiva és l’òrgan de govern, gestió, administració i representació de la Secció de Tennis Taula de 

l’entitat SCR El Ciervo i té la funció de promoure, dirigir, executar i portar a bon port l’activitat esportiva del 

Tennis Taula. 

 

2.- La Junta Directiva serà escollida cada tres anys a través d’un procediment electoral, segons marquen els 

estatuts de la entitat, entre tots els jugadors de la Secció, mitjançant la presentació de candidatures. Les 

candidatures hauran de composar-se com a mínim d’un President, un Vice-president, un Secretari, un Tresorer, 

un Vocal representant dels jugadors federats i un Vocal representant dels jugadors no federats. En cas de donar-

se un buit entre assemblees, s’actuarà com s’indica en els estatuts vigents de l’entitat SCR El Ciervo. 

 

3.- Tasques de la Junta Directiva: 

a) Coordinar la Secció amb la Junta Central. 

b) Promoure l’activitat del Tennis Taula. 

c) Organització de la Sala de joc de la Secció. 

d) Confecció dels diferents equips federats de la Secció a l’inici de cada temporada. 

e) Nomenament  dels capitans de cada equip i del Delegat Federatiu. 

f) Confecció dels diferents equips del Campionat de Catalunya i del Campionat d’Espanya. 

g) Proporcionar als jugadors federats l’equipament de la 1ª (vermella) i 2ª (blava) samarreta per jugar les 

competicions oficials. 

h) Creació pel delegat federatiu d’un grup de WhatsApp per cada equip on ell hi serà present en tots, per 

poder estar comunicat d’una manera ràpida amb els capitans i jugadors. 

i) Informar a la Junta Central dels resultats dels diferents equips i/o jugadors als campionats que assisteixen. 

j) Promoure anualment un torneig social per a no federats. 

k) Convocar anualment l’Assemblea de la Secció. 

l) Manteniment de la cartellera de la Secció. 
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CAPÍTOL TERCER: DRETS I OBLIGACIONS DELS  JUGADORS  I CAPITANS  DE LA SECCIÓ. 

 

Article 3. 

1.- Drets del Jugadors Federats: 

a) Tenir carnet nominal e intransferible d’accés a la Secció. 

b) Participar en les competicions oficials de la Secció. 

c) Utilitzar lliurament la sala de joc per a entrenaments tots els dies a partir de les 19 h. Es podrà disposar 

també prioritàriament a qualsevol hora la taula nº 1. Cap jugador disposarà de la clau d’ús privatiu per 

accedir a les instal·lacions. Durant les sessions de Quinto del Nadal, la sala de joc no estarà disponible. 

d) Amb la supervisió del Delegat Federatiu, els jugadors federats podran tenir accés a la sala de joc fora dels 

horaris establerts. 

e) La Secció assumirà el cost de les inscripcions del jugadors federats als Campionats de Catalunya i als 

Campionats d’Espanya. 

f) Comunicar a la Junta Directiva de la Secció qualsevol aspecte de millora o possible conflicte.  

g) Conèixer l’estat de comptes de la Secció, com estableixen els estatuts de l’Entitat.  

h) Convidar lliurement a un jugador/a no soci de la secció, previ pagament de la quota de convidat, al 

conserge de l’entitat. El Soci que convida, serà responsable de la persona convidada. 

 

2.- Drets dels jugadors no Federats: 

a) Tenir carnet nominal e intransferible d’accés a la Secció. 

b) Utilitzar lliurament la sala de joc per a entrenaments tots els dies de les 12 h. a les 14 h. i de les 16 h. a les 

19 h, donant preferència d’us a la taula número 1 als jugadors Federats. Cap jugador disposarà de la clau 

d’ús privatiu per accedir a les instal·lacions. Durant les sessions de Quinto del Nadal, la sala de joc no 

estarà disponible. 

c) Amb la supervisió del Delegat Federatiu, els jugadors no Federats podran tenir accés a la sala de joc fora 

dels horaris establerts, quan es preparin per a una competició en la que representin a l’Entitat. 

d) Comunicar a la Junta Directiva de la Secció qualsevol aspecte de millora o possible conflicte. 

e) Conèixer l’estat de comptes de la Secció, com estableixen els estatuts de l’Entitat.   

f) Convidar lliurement a un jugador/a no soci de la secció, previ pagament de la quota de convidat, al 

conserge de l’entitat. El Soci que convida, serà responsable de la persona convidada. 

 

3.- Obligacions del jugadors Federats: 

a) Ser soci de l’entitat SCR El Ciervo. 

b) Liquidar la Quota de la Secció a la Junta Central, per tal de mantenir les instal·lacions en perfectes 

condicions d’ús. 

c) Liquidar la Quota federativa a la Secció de Tennis Taula, per tal de sufragar les despeses dels equips que 

representaran a l’entitat. 

d) Jugar amb la vestimenta oficial en totes les competicions d’equip en que representin a la Secció. 

e) Tots els jugadors que pugin al podi  tant al Campionat de Catalunya com al Campionat d’Espanya, sigui en 

categoria d’equips, individual, dobles o mixtes, ho hauran de fer amb la vestimenta oficial de la Secció.  

f) Es recomana, a no ser que sigui per causa plenament justificada, no fer ús dels telèfons mòbils durant els 

partits. 
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g) Fora del Campionat de Catalunya i del Campionat d’Espanya, a qualsevol altre competició els jugadors 

hauran de fer efectiva la seva inscripció personalment. 

h) Respectar en tot moment les instal·lacions i mantenir en tot moment un to de veu raonable. 

i) Vetllar per a la bona convivència entre tots els membres de la Secció. 

j) Deixar la sala neta i en perfecte condició d’ús un cop utilitzada. 

k) Utilitzar el vestuari de l’entitat per a canviar-se, quedant totalment prohibit utilitzar la sala per a deixar la 

roba de carrer exposada ni canviar-se. 

l) Respectar l’aforament de la sala. 

m) Utilitzar l’espai habilitat de l’entitat i el Bar per a menjar quedant totalment prohibit fer-ho a la sala. 

 

4.- Obligacions del jugadors no Federats: 

a) Ser soci de l’entitat SCR El Ciervo. 

b) Liquidar la Quota de la Secció a la Junta Central, per tal de mantenir les instal·lacions en perfectes 

condicions d’ús. 

c) Respectar en tot moment les instal·lacions i mantenir en tot moment un to de veu raonable  

d) Vetllar per a la bona convivència entre tots els membres de la Secció. 

e) Deixar la sala neta i en perfecte condició d’ús un cop utilitzada. 

f) Utilitzar el vestuari de l’entitat per a canviar-se, quedant totalment prohibit utilitzar la sala per a deixar la 

roba de carrer exposada ni canviar-se. 

g) Respectar l’aforament de la sala. 

h) Utilitzar l’espai habilitat de l’entitat i el Bar per a menjar quedant totalment prohibit fer-ho a la sala. 

 

5.- Obligacions dels capitans dels equips federats: 

a) Seran els màxims responsables dels equips davant la Junta Directiva de la Secció, i l’Entitat. 

b) Seran els responsables de confeccionar, si ho creuen convenient conjuntament amb els jugadors dels seus 

equips, les alineacions dels partits oficials. 

c) Comunicar al Delegat Federatiu qualsevol modificació de dia i/o horari de partit. 

d) Comunicar al Delegat Federatiu qualsevol problema intern del seu equip. 

e) Enviar al WhatsApp “Grup General” l’acta del partit a la seva finalització. 

f) Enviar a la Federació l’acta del partit. 

 

 

CAPÍTOL QUART: RÈGIM ECONÒMIC I DOCUMENTAL 

 

Article 4. 

1.-  La Secció de Tenis Taula es sotmet al règim de pressupost i patrimoni propi de l’Entitat, d’acord amb els 

principis de les entitats no lucratives. 

 

2.- Els recursos econòmics de la secció es nodreixen de: 

a) Les aportacions de la Junta Central. 

b) Les subvencions oficials,  particulars o d’empreses a través de patrocinis. 

c) Rifes i sortejos. 
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3.- L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural, és a dir, de gener a desembre. 

 

4.- Es rendirà comptes a la Junta Central de la Entitat durant la primera quinzena de cada any. 

 

Article 5. QUOTES. 

Amb el present regim intern s’estableixen les següents quotes que tindran revisió anual i seran publicades, com a 

mínim, en el taulell informatiu de l’entitat i en el de la Secció. Aquestes quotes seran acordades, sotmeses a la 

valoració i aprovació de la Junta Central de l’Entitat i la Junta de la Secció: 

 

Quota de la Secció: Aquesta quota serà liquidada, semestralment (el 50 % al juliol i el 50% al desembre), a la Junta 

Central que destinarà a les despeses pròpies de la secció com són el manteniment, la neteja, els consums i la 

millora de la mateixa, ... 

 

Quota Federativa: Aquesta quota serà liquidada a la Junta de la Secció de Tennis Taula (durant el mes de 

setembre), que en realitzarà el cobrament i la gestió, per tal de sufragar les despeses que són pròpies dels 

Jugadors dels equips que representen a l’entitat, les persones que participin en la secció en aquesta modalitat, 

hauran d’abonar-la. La quantia serà calculada anualment segons les persones que participin en els diferents 

campionats i la previsió de despesa que la Junta realitzi. 

 

Quota Convidat: Totes les persones associades a la secció poden convidar a una persona a participar de la Secció 

per tal de donar a conèixer les instal·lacions i/o entrenar conjuntament dins dels horaris establerts i normativa 

existent, abonant aquesta quota diària per l’ús de les instal·lacions. 

 

Les persones associades a l’entitat que vulguin fer un ús esporàdic, com contemplen els estatuts (socis d’altres 

seccions) podran fer-ho 1 cop al mes sense haver d’abonar cap quota addicional. 

 

Quota Reedició Carnet: La renovació per pèrdua o mal estat del carnet de la Secció, comportarà una despesa que 

haurà d’assumir la persona usuària de la Secció. En cap cas, es cobrarà la primera edició del carnet. 

 

 

CAPÌTOL CINQUÈ: DRET DISCIPLINARI 

 

Article 6. 

 

1.- El Règim Disciplinari de la secció s’estén a conèixer i decidir respecte a les normes descrites en aquest Règim 

Intern i mai suplementarà al Règim Intern, ni els Estatuts de l’Entitat. 

 

2.- La Junta Directiva de la Secció actuarà si s’escau en qualsevol conflicte d’àmbit esportiu o disciplinari i en cas 

de no poder resoldre-ho, s’adreçarà a la Junta Central. 

 


