
 
 

   
      

NORMES D’EQUIP EQUIPS CB LLÍVIA – PUIGCERDÀ 
TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
 

4-Durant la temporada regular, els equips federats faran 3 entrenaments durant 
la setmana. S’ha d’arribar amb PUNTUALITAT i estar preparat per a la sessió al 
menys 5-10 minuts abans de l’inici, sempre que el transport ho permeti.   
 

5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
un missatge minuts abans de l’entrenament (tret de situacions imprevisibles), 
perquè la sessió està dissenyada amb una mínima antel·lació. Penseu que si no veniu 
perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
 
BONA TEMPORADA 2014-15!! 
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5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
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11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
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determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
 
BONA TEMPORADA 2014-15!! 



 
 

   
      

NORMES D’EQUIP EQUIPS CB LLÍVIA – PUIGCERDÀ 
TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
 

4-Durant la temporada regular, els equips federats faran 3 entrenaments durant 
la setmana. S’ha d’arribar amb PUNTUALITAT i estar preparat per a la sessió al 
menys 5-10 minuts abans de l’inici, sempre que el transport ho permeti.   
 

5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
un missatge minuts abans de l’entrenament (tret de situacions imprevisibles), 
perquè la sessió està dissenyada amb una mínima antel·lació. Penseu que si no veniu 
perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
 
BONA TEMPORADA 2014-15!! 



 
 

   
      

NORMES D’EQUIP EQUIPS CB LLÍVIA – PUIGCERDÀ 
TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
 

4-Durant la temporada regular, els equips federats faran 3 entrenaments durant 
la setmana. S’ha d’arribar amb PUNTUALITAT i estar preparat per a la sessió al 
menys 5-10 minuts abans de l’inici, sempre que el transport ho permeti.   
 

5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
un missatge minuts abans de l’entrenament (tret de situacions imprevisibles), 
perquè la sessió està dissenyada amb una mínima antel·lació. Penseu que si no veniu 
perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
 
BONA TEMPORADA 2014-15!! 



 
 

   
      

NORMES D’EQUIP EQUIPS CB LLÍVIA – PUIGCERDÀ 
TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
 

4-Durant la temporada regular, els equips federats faran 3 entrenaments durant 
la setmana. S’ha d’arribar amb PUNTUALITAT i estar preparat per a la sessió al 
menys 5-10 minuts abans de l’inici, sempre que el transport ho permeti.   
 

5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
un missatge minuts abans de l’entrenament (tret de situacions imprevisibles), 
perquè la sessió està dissenyada amb una mínima antel·lació. Penseu que si no veniu 
perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
 
BONA TEMPORADA 2014-15!! 



 
 

   
      

NORMES D’EQUIP EQUIPS CB LLÍVIA – PUIGCERDÀ 
TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
 

4-Durant la temporada regular, els equips federats faran 3 entrenaments durant 
la setmana. S’ha d’arribar amb PUNTUALITAT i estar preparat per a la sessió al 
menys 5-10 minuts abans de l’inici, sempre que el transport ho permeti.   
 

5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
un missatge minuts abans de l’entrenament (tret de situacions imprevisibles), 
perquè la sessió està dissenyada amb una mínima antel·lació. Penseu que si no veniu 
perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
 
BONA TEMPORADA 2014-15!! 



 
 

   
      

NORMES D’EQUIP EQUIPS CB LLÍVIA – PUIGCERDÀ 
TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
 

4-Durant la temporada regular, els equips federats faran 3 entrenaments durant 
la setmana. S’ha d’arribar amb PUNTUALITAT i estar preparat per a la sessió al 
menys 5-10 minuts abans de l’inici, sempre que el transport ho permeti.   
 

5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
un missatge minuts abans de l’entrenament (tret de situacions imprevisibles), 
perquè la sessió està dissenyada amb una mínima antel·lació. Penseu que si no veniu 
perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
 
BONA TEMPORADA 2014-15!! 



 
 

   
      

NORMES D’EQUIP EQUIPS CB LLÍVIA – PUIGCERDÀ 
TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
 

4-Durant la temporada regular, els equips federats faran 3 entrenaments durant 
la setmana. S’ha d’arribar amb PUNTUALITAT i estar preparat per a la sessió al 
menys 5-10 minuts abans de l’inici, sempre que el transport ho permeti.   
 

5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
un missatge minuts abans de l’entrenament (tret de situacions imprevisibles), 
perquè la sessió està dissenyada amb una mínima antel·lació. Penseu que si no veniu 
perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
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TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
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sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
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capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
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més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
tant quan juguem a casa, com quan visitem altres equips. El Bàsquet Llívia-
Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
 

4-Durant la temporada regular, els equips federats faran 3 entrenaments durant 
la setmana. S’ha d’arribar amb PUNTUALITAT i estar preparat per a la sessió al 
menys 5-10 minuts abans de l’inici, sempre que el transport ho permeti.   
 

5-No està permès saltar-se una sessió d’entrenament de manera injustificada. En 
el cas d’una absència, caldrà avisar amb la màxima antel·lació possible a 
l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
un missatge minuts abans de l’entrenament (tret de situacions imprevisibles), 
perquè la sessió està dissenyada amb una mínima antel·lació. Penseu que si no veniu 
perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
determinin alguna conseqüència esportiva. 
 
7-No volem faltes tècniques ni a jugadors ni a entrenadors. Mantingueu un 
comportament esportiu i respectuós en tot moment, siguin quines siguin les 
circumstàncies del joc i del rival. 
  
 
 
 



       
 
8-És aconsellable respectar una certa uniformitat als entrenaments. Si disposeu 
de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
 
 
 
NO US PREGUNTEU QUÈ POT FER EL CLUB PER VOSALTRES. 
DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
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obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
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DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
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NORMES D’EQUIP EQUIPS CB LLÍVIA – PUIGCERDÀ 
TEMPORADA 2014-15 
 

1- Els jugadors de l’equip han de tenir sempre el màxim compromís amb l’equip i 
amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
 

2-S’ha de tenir confiança i respecte envers els companys de l’equip, els 
entrenadors i els membres de l’staff tècnic i directiu. 
 

3-Formem part d’un club amb 24 anys d’història. Hem d’estar orgullosos de 
formar-ne part i hem de procurar sempre tenir un comportament cívic i correcte 
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Puigcerdà és conegut arreu de Catalunya i no podem permetre males actituds que 
perjudiquin la seva trajectòria.  
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l’entrenador per tal de no afectar la planificació de les sessions. No és vàlid enviar 
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12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
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amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
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perjudiqueu a tot el grup a l’hora de treballar i progressar.  
 

6-És molt important l’assistència als entrenaments i partits. No presentar-se 
sense previ avís a un partit motivarà que el cos tècnic i la junta directiva en 
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de samarretes reversibles amb un color clar i un de fosc, no dubteu en utilitzar-les 
preferentment. El club intentarà facilitar-ne alguna durant l’any per millorar la 
imatge que volem dels equips. 
 

9- Sigui quin sigui el resultat del partit, els jugadors han de mantenir una actitud 
humil i respectuosa envers àrbitres,jutges, entrenadors i jugadors rivals, 
companys de club i públic.  
 

10-Els desplaçaments de l’equip es faran amb autobús o excepcionalment amb   
cotxes particulars i serà obligatori ser al pavelló de joc 60 minuts abans de l’hora 
del partit. Als partits de casa s’estableix la convocatòria mínim 45 minuts abans de 
l’hora fixada pel partit. 
 

11-L’entrenador i els jugadors determinaran els 2 capitans de cada equip. El 1r 
capità el triarà l’entrenador i el 2n els jugadors. 
 
12- Els jugadors lesionats han de venir a tots els entrenaments que puguin i 
obligatòriament a l’entrenament de divendres. Si alguna cosa ho impedeix, hauran 
d’informar a l’entrenador.  
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DEMANEU-VOS QUÈ PODEU FER VOSALTRES PEL CLUB. 
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amb el club. Això només és possible si considerem el bàsquet com una de les coses 
més importants que fem, només per darrere dels estudis. 
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