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 NORMATIVA DEL PROGRAMA DE TECNIFICACIÓ DE LA FPCV  

 

 Obligacions de les persones integrants del programa  
 

Tots els integrants del programa (esportistes i el cos tècnic responsables de la FPCV) inclosos els 
ajudants que a vegades participen com a tècnics, estaran subjectes a la normativa d'aquest, i han 
de mantindre interés a integrar-se en el sistema educatiu i esportiu que compon aquest programa. 

La programació de l'entrenament establida per la Direcció Esportiva serà d'obligat compliment per 

part les persones integrants del programa, havent de complir amb els horaris fixats, amb un nivell 

de dedicació i rendiment satisfactori. 

Cadascuna de les concentracions tindrà un breu informe on es registre l'activitat realitzada i 

situacions que puguen ser indicis de possibles fets que passen a ser sancions posteriors. 

A més, tindran l'obligació de participar en totes les competicions autonòmiques establides en la 

programació, i de participar en les proves del calendari nacional en les quals siga inscrit pel seu club. 

La inscripció, manutenció i desplaçaments a aquestes competicions serà responsabilitat del club al 

qual pertanyen, si no estan reconegudes en el pressupost del Programa. 

En cas de no poder assistir a competicions i controls tècnics, les persones pertanyents al programa, 

directament o a través dels seus responsables tècnics, informarà Direcció Esportiva, justificant 

degudament el motiu de no assistència, qui adoptarà les mesures oportunes. 

El palista no podrà participar en les competicions no previstes en la planificació establida per la 

Direcció Esportiva, excepte autorització expressa d'aquesta. 

Les persones integrants del programa seran responsables dels perjudicis al seu rendiment esportiu 

causats per activitats de risc físic, alimentació inadequada, hàbits no higiènics, etc. La pèrdua de 

condicions per al seu entrenament del programa en piragüisme per aquestes causes serà 

responsabilitat seua. 

Els esportistes autoritzen la utilització d'imatges i vídeos per a avaluacions tècniques. 

 

 Obligacions dels clubs  
 

Hauran de seguir les directrius que per als seus esportistes marque la Direcció Esportiva. No podent 

abandonar aquest compromís durant la temporada una vegada posada en marxa, en cas contrari, 

haurà de comunicar-se i s'actuarà com estableix el reglament de disciplina.  

El personal tècnic dels diferents clubs haurà de coordinar/adaptar la seua planificació 

d'entrenaments amb la del programa, havent de ser respectat en tot moment, els entrenaments de 

les persones integrants del programa. Tenint en compte que els membres directes del programa són 

els seus esportistes i ells poden ser sol·licitats o no com a ajudants en unes certes ocasions, igual que 

altres tècnics de qualsevol club, i en tot cas estaran sota la normativa d'aquest Programa. 

Si el personal tècnic del club necessita alguna modificació d'algun entrenament o horari per dificultat 



 

logística en el seu club, haurà de notificar-lo amb temps suficient a la Direcció Esportiva i s'adoptarà 

els canvis oportuns que la direcció tècnica crea o no oportuns. 

 

 REGLAMENT DE RÈGIM DISCIPLINARI INTERN  
 

 
Per a la imposició de qualsevol sanció disciplinària haurà de tindre's en compte el que es disposa en 

les normes regulades en aquest reglament i subsidiàriament en el Reglament de Disciplina de la 

RFEP i en els seus Estatuts. Es vetlarà, per exemple, com indica l’Art.95 Dret dels esportistes. 95.4 

Rebre, de l'entrenador titulat i directius del seu club, tracte afable i respecte cap a la seua persona.  

Tots aquells actes que s'estimen constitueixen una negligència en relació al comportament en 

l'àmbit esportiu poden ser objecte de sanció. Les faltes podran ser lleus, greus o molt greus. 
 

 Faltes lleus:  
 

A criteri de Direcció Esportiva poden considerar-se de rang superior la consecució de dues o tres 

faltes lleus: 

 

● Falta de puntualitat (entrenament, controls, reunions, competicions, etc.) 

● Deixadesa en la cura del material. 

● Falta d'atenció o desídia. 

● No comunicar amb promptitud tot el que concerneix el grup, o que entorpisca la 

dinàmica d'aquest. 

● Produir molèsties als companys/es del programa. 

● Falta sense justificar, o si la justificació no és acceptada a criteri de la direcció tècnica. 

● A més de totes les accions que s'estimen negligents en relació al comportament en els 
dies de concentració, com a afirmació que no siguen veraces, tergiversar fets, incitar a 
situacions violentes, etc. 

 

Faltes greus:  
 

A criteri de Direcció Esportiva poden considerar-se de rang superior la consecució de dues faltes 

greus. 

 

● La 2ona falta d'assistència a entrenaments sense justificar, o si la justificació no és 

acceptada a criteri de la direcció tècnica. 

● La 2ona falta de respecte als companys i les companyes, personal tècnic o directiu. 

 
 

 
 

 Faltes molt greus:  
 



 

● Deterioració greu del material o sostracció d'aquest. 

● Deterioració del mobiliari o instal·lacions amb traïdoria. 

● Possessió d'alcohol o acudir en estat d'embriaguesa. 

● Fumadors. 
 

Aquestes faltes podran reconsiderar-se, una vegada ateses els atenuants reglamentàriament 

establits, segons el parer dels tècnics i sempre que la seua conducta així es recomanara. 

 

 Al·legacions:  

 

Les persones integrants del programa en cas de possible infracció que constituïsca una 

negligència o qualsevol altra infracció tipificada amb anterioritat, en relació al comportament en 

l'àmbit esportiu tenen dret a formular les seues al·legacions davant el Comité Tècnic, qui resoldrà 

si proposa o no mesures disciplinàries. 

Les persones integrants del programa tindran un termini de tres dies naturals, des que reben la 

comunicació de la sanció per a enviar les al·legacions que consideren oportunes, per a enviar al 

Comité Tècnic des que ha sigut comunicada la sanció. Transcorregut aquest termini prendrà 

efecte la sanció. 

 

 Sancions:  

 

L'incompliment de les normes serà anunciat pel personal tècnic responsable del programa al 

Comité Tècnic, aquest determinarà segons la normativa la sanció corresponent i ho comunicarà a 

l'esportista o tècnic sancionat, als seus pares i/o al club. Fins que se sancione o haja sigut 

sobresegut l'informe, el palista acatarà les normes del personal tècnic. 

L'incompliment de la present normativa, una vegada tramitat el corresponent expedient 

disciplinari, comportarà la imposició de la sanció que es considere concorde a la gravetat de la 

situació: 

• Falta lleu. L'incórrer a aquest tipus de falta comporta la següent sanció: Des de la 

prevenció, fins a la separació de l'esportista del programa esportiu per un període no 

superior a una convocatòria de concentració. 

• Falta greu. L'incórrer en aquest tipus de falta comporta a la següent sanció: Separació del 

palista del programa esportiu per un període no inferior a una convocatòria de 

concentració i no superior a tres. 

• Falta molt greu. L'incórrer en aquest tipus de falta comporta la següent sanció: Separació de 

l'esportista del programa esportiu per un període no inferior a dues convocatòries de concentració, i 

l'expulsió definitiva del programa de Tecnificació, amb la devolució del material esportiu percebut del 

programa.   


