BREU MANUAL DE FUNCIONS DEL DELEGAT
-El delegat és la persona que ha de prestar l'atenció necessària a l'equip amb la finalitat de
aconseguir un bon ambient social, una bona organització en l'aspecte esportiu i que l'equip doni
una bona imatge de la nostra entitat a tot arreu on vagi. Per ajudar a fer aquesta funció, es
redacta aquest manual.
-Canalitzarà les comunicacions entre equip i junta directiva així com també entre la junta
directiva i l'equip.
-Tindrà especial cura de detectar possibles problemes de relació dins l'equip i posar-hi solució com
més aviat millor així com de vetllar pel compliment del reglament intern del club.
-Acompanyarà a l'equip tant als partits de casa com a fora i als entrenaments que li sigui possible.
-Estarà pendent de si l'equip necessita una segona equipació per coincidència de colors amb
l'equip contrari i gestionarà tant la petició com la tornada de l'equipació a la persona responsable
del material.
-Disposarà del calendari complert de competició i comprovarà els horaris i els possibles canvis
d'hora de les convocatòries i també ho verificarà amb el delegat de l'equip contrari tant als
partits de casa com els que es juguin a fora. Aquesta informació es troba a la web de la Federació
Catalana de Patinatge (www.fecapa.cat).
-S'encarregarà de proveir a l'equip de les atencions necessàries per els jugadors durant els
partits( aigua, farmaciola,caixa d’eines etc.. .) organitzant un fons comú en cas necessari.
També tindrà cura especial de tenir les fitxes de l'equip en perfecte ordre i portar-les als partits.
-Gestionarà el vestidor per l'equip en els partits tant a casa com a fora procurant que a la fi de la
utilització quedi com a mínim tal com ens l'hem trobat. !!MOLT IMPORTANT!!
-Organitzarà els desplaçaments a les pistes dels equips contraris informant sobre el punt i hora
de trobada i informant-se sobre la ruta a seguir, que hi hagi prous cotxes per el viatge, etc.
-Cuidarà de la bona imatge de la nostra entitat tant en els partits de casa com a fora, procurant
que l'equip faci us de la roba identificativa del club així com que es tingui una actitud correcte en
tot moment mentre s'estigui representant a la nostra entitat.
-Fomentarà el respecte cap a companys, jugadors contraris,àrbitres i públic, per part de tots els
integrants de l'equip.
-Tindrà cura del material de l'equip durant els partits, tancant el vestidor mentre s'està jugant i
guardant les boles durant la disputa del partit.
-Assistirà a les reunions a que se’l convoqui per tractar assumptes d'interès per l'equip.
-Atendrà a l'equip contrari quan vingui a jugar a casa, gestionant el vestidor i atenent-lo en el
que necessiti. S'ha de donar una bona imatge de la nostra entitat.
-Igualment atendrà a l’àrbitre en el que necessiti. L'ajudarà a omplir les actes si aquest ho
sol·licita i l'hi farà efectiu el pagament de la factura, comprovant que l'import sigui el correcte.
-Farà les protestes a l'acta que siguin necessàries i comprovarà que les dades que figuren en la
mateixa siguin les correctes.
-El delegat local és la màxima autoritat a la pista abans,durant i després del partit, per tant
vetllarà perquè l'encontre es desenvolupi amb la màxima correcció possible.

