REGLAMENT DISCIPLINARI DEL CLUB
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El club, la UE SANT ANDREU, vol representar uns valors que no tenen a veure tan sols amb la
competició, busca ser un centre integrador de tota la gent del poble de Sant Andreu i dels barris
adjacents i de tota la ciutat de Barcelona en general.
Pretén arribar a ser un club proper a la gent, on la proximitat amb els seus equips i en especial
amb el primer equip sigui el fet diferencial amb altres clubs de la ciutat.
El futbol és un esport que apassiona tota la família que forma la UE SANT ANDREU, però no
per aquest motiu hem d’oblidar la motivació principal que mou l’esport en general i el futbol en
particular.
La UE SANT ANDREU entén l’esport com part de la CULTURA.
Entenem que les bases, l’escola de futbol, tenen com objectius principals la integració, la
formació personal i sobretot divertir-se. L’esport es una eina més per aconseguir aquests
objectius.
El futbol en concret fomenta la bona companyonia, l’esforç, la disciplina i el treball en equip.
Els jugadors que participin en les competicions han de mostrar aquests valors dins les seves
competicions.
I finalment el primer equip ha de ser l’exemple i referent per tots ells.
Igualment els pares dels nostres joves, públic, empleats i directius del Club, han de ser igualment
exemplars en les seves actituds i conductes, perquè el nostre Club pugui ser admirat, estimat i
respectat allà on jugui.
Els principals valors que volem transmetre serien els següents:
RESPECTE
Per tots els integrants del Club.
Pels nostres adversaris
Pels àrbitres
MODÈSTIA
Que ens permeti veure les nostres errades, el que ens servirà per millorar.
En les nostres actituds vers els altres.
La modèstia no esta renyida amb l’ambició competitiva.
ESFORÇ
En la feina diària per part d’empleats i directius
I dels nostres jugadors de totes les categories en les seus entrenaments i partits.
VIDA SALUDABLE
Apartar els nostres nens i joves de mals hàbits.
Per tot plegat, aquesta Junta Directiva ha considerat convenient crear un codi de conducta, per
totes les persones que conformen i conformaran el nostre Club, per aconseguir els objectius
anteriorment esmentats.

Per això es conformaran els següents codis que hauran de ser assumits abans de pertànyer
formalment al Club, ja sigui com jugadors de l’escola de futbol, jugadors de nivell de competició,
inclosa la primera plantilla, públic que assisteixi als partits, tant general com abonats, empleats
del Club, inclosos directius.
S’ha de fer esment a que els codis de conducta sobre jugadors han estat consensuats amb els
responsables esportius de cada àrea i els entrenadors, que són els que tracten més directament
amb els jugadors, i que aquests tenen la obligació de comunicar d’immediat amb el membre de la
junta directiva responsable de cada secció, i serà la Junta directiva qui apliqui les sancions
oportunes en el seu cas, seguint el procediment reglamentari.
Per això es crea un reglament intern disciplinari que es posarà a disposició de totes les persones
que conformen el Club.

