Extracte Normativa d’ús de l’equipació
DURANT ELS ENTRENAMENTS
L’equipació necessària pels entrenaments es composa dels següents elements:
- Peces bàsiques:
o Equipació entrenament (samarreta lila, pantalons negres i mitges negres).
o Dessuadora.
o Botes de tacs o sabatilles (únicament en futbol sala).
o Canyelleres –espinilleras-.
o Armilla (subministrada pel Club).
o Guants de porter o altres elements de protecció (únicament porters).
- Peces complementàries:
o Leotards i samarreta tèrmica (a la tardor i l’hivern).
- Elements d’higiene:
o Tovallola.
o Sabó o gel.
o Xancletes o crocs.

DURANT ELS PARTITS
Les peces bàsiques de la uniformitat oficial del jugadors/es durant els partits son les
següents:
- Arribada al punt de concentració amb:
o Equipació oficial partits (samarreta reversible, pantalons negres i mitges
negres).
o Samarreta tèrmica negre.
o Dessuadora (a sobre de l’equipació oficial a la tardor i l’hivern)
o Botes de tacs o sabatilles (únicament en futbol sala).
o Bossa o motxilla.
o Jaqueta de xandall (únicament l’equip de diversitat sènior)
- Durant l’escalfament i el partit.
o Equipació oficial partits
o Botes de tacs o sabatilles (únicament en futbol sala).
o Canyelleres –espinilleras-.
o Guants de porter o altres elements de protecció (únicament porters).
Tenint en compte que la samarreta i el pantaló son curts, durant la tardor o l’hivern, o quan
les condicions meteorològiques ho aconsellin, els jugadors podran utilitzar leotards
(negres), guants (negres), bragues de coll (negres).
Aquells jugadors que no hagin adquirit optativament la parca oficial, podran fer servir les
seves particulars.

OBSERVACIONS
La equipació, tant d’entrenament com de partits, haurà d’estar marcada discretament amb
el nom del jugador o jugadora, mesura que ha de permetre el retorn a l’usuari en cas de
pèrdua o oblit. El Club habilitarà un espai per dipositar les peces trobades per tal que
puguin ser recuperades pels jugadors/es o les famílies. Finalitzada la temporada, i no havent
recollit aquesta roba, l’entitat podrà destinar-la a un ús social o solidari.
El Club no es farà responsable dels objectes sostrets per intrusió als vestuaris i a les
instal·lacions, una vegada finalitzi l’activitat esportiva, respecte a les propietats oblidades o
que es trobin a l’espai destinant als objectes perduts. Aquesta circumstància es posarà en
coneixement de les autoritats i estaments competents en la matèria.
Per garantir el bon ús de l’equipació i les seves condicions, aquesta no podrà fer-se servir
pels entrenaments o altres activitats no organitzades o autoritzades pel Club.

