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NORMATIVA DE CONDUCTA
Jugadors
1.

Cal jugar sempre dins de les normes del rugbi, per a això atén les explicacions dels teus entrenadors i dels
àrbitres.

2.

Mai discuteixis amb l'àrbitre. Si tens alguna cosa que transmetre fes-ho a través del teu capità, ell és la màxima
autoritat dins del nostre equip i les seves decissions han de ser acatades per l'equip.

3.

Tant als partits com als entrenaments cal comportar-se com una persona educada, pensa que la teva actitud
representa al teu club. Provocar a un contrari, insultar o utilitzar el joc brut no és digne d'un esportista, d’un
jugador de rugbi i per suposat del Club Esportiu INEF Barcelona.

4.

Treballa dur per tu i pel teu equip, tots sortirem guanyant.

5.

Tracta als altres com t'agrada que et tractin a tu.

6.

Coopera i participa en els entrenaments. Si algún jugador fa una cosa molt bé el millor que pot fer per ajudar els
seus companys que no saben com fer-ho és demostrar-amb la pràctica o explicar després de l'entrenament. Deixa
que els entrenadors facin la seva feina, ells treballen dur perquè tu i els teus
companys gaudiu jugant al rugbi.

7.

Practica el rugbi per la teva pròpia diversió, no només per complaure als teus pares o entrenadors.

8.

Si tens qualsevol dubte aprofita l'experiència dels membres del club, ells estaran a la teva disposició sempre que
ho necessitis.

9.

Respecta als altres independentment de la seva condició, tots són companys i jugadors de rugbi, demostra'ls teu
respecte jugant i esforçant el millor que sàpigues.

10. Hem de ser uns cavallers en la victòria i en la derrota. Sempre farem passadís i felicitarem a l'equip contrari i a
l’àrbitre. Tots hem de participar en el tercer temps. Comporta't com el gran esportista que ets, guanyis o perdis.
11. Tots els membres de l’equip reconeixen l’importància en la cobertura mediàtica per a la promoció del rugbi i els
seus valors, l’esport i el Club. Us animem a promoure i difondre el rugby per atraure e inspirar noves audiències
però cal mantenir una actitud respectuosa als mitjans de comunicació i les xarxes socials, els teus comentaris i
accions han d’estar d’acord a les bones pràctiques i no desprestigian el joc, la FER, el Club i els valors del rugbi
com així recull la normativa de la FER. Cal atendre als mitjans que ho requereixin al terreny de joc els dies de
partit. En altres casos, hi ha llibertat d’atendre als mitjans, sempre que es mantingui una actitud respectuosa
envers el Club, la Federació i la Competició, evitant parlar d’aspectes econòmics concrets o de qualsevol aspecte
que pugui afectar al vestuari.
12. Col·laborar amb els Canals de comunicació i xarxes socials oficials del Club, sempre que ho requereixin, amb una
actitud positiva envers el Club i el seu personal, la competició, les Federacions i tot el que envolta el rugbi.
13. Cal respectar a tots els membres del Club, personal, entrenadors, companys. Tots busquem el benefici comú.
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I RECORDA:
- Que pel Club Esportiu INEF Barcelona és més important ser una bona persona que ser un bon jugador.
- Que pel Club Esportiu INEF Barcelona no es guanya a qualsevol costa, sinó a costa de molt sacrifici i de respectar
el reglament.
- Que pel Club Esportiu INEF Barcelona el circumstancial rival és un amic, que tindrem per sempre.

