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FEDERACIÓN DE GOLF DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

CODI DE CONDUCTA PER A JUGADORS/AS SELECCIONATS 
 

1. Les directrius contemplades en aquest document són d'obligat compliment i d'aplicació a tots els jugadors/as que 
assisteixen a les jornades de tecnificació o campionats subvencionats per la F.G.C.V. El motiu d'aquest codi és assegurar 
el bon funcionament de totes les activitats que es duguen a terme amb els jugadors seleccionats i per a major 
tranquil·litat dels pares/tutors d'aquests. Entenem que el principal beneficiat d'aquestes pautes de conducta serà 
sempre el jugador i la seua família. 

 

2. Els components d'un equip de la F.G.C.V. hauran de donar una excel·lent imatge en tot moment i lloc. Per aquesta raó és 
imprescindible: 
a) Que respecten als seus Responsables (Capitans, Entrenadors i Tècnics) i obeïsquen les seues instruccions i 

recomanacions relatives a comportament tant en el camp com fora d'ell. 
b) Que es vista amb correcció l'uniforme de la F.G.C.V.  
c) Que es vista adequadament quan no usen l'uniforme evitant portar peces i accessoris extremats, i s'observe sempre 

una higiene personal impecable. 
d) Que l'uniforme de la F.G.C.V. s'utilitzarà exclusivament quan el jugador/a participe en una prova federativa 

autonòmica, nacional o aquest convocat/a per a alguna activitat relacionada amb la Federació. Els uniformes són 
propietat de la F.G.C.V., per la qual cosa no podran cedir-los o intercanviar-los, fins i tot parcialment, amb altres 
persones, excepte autorització expressa. 

e) Que atenguen la normativa del Reglament Antidopatge de la R.F.E.G. i a la Llista vigent de substàncies prohibides en 
l'esport pel Consell Superior d'Esports. Els jugadors/as poden ser requerides en qualsevol moment per a efectuar un 
control de dopatge. 

f) Queda prohibit el consum de substàncies alcohòliques i de qualsevol tipus d'estimulant.  
g) Que es comporten amb vertader esperit d'equip i sentit de companyonia, ajudant en tot moment a qui puga 

necessitar-ho i comunicant qualsevol queixa, problema o incidència, de manera que puga tractar-se el problema i 
prendre a temps les mesures oportunes. 

h) Que facen ús adequat de les instal·lacions, material i equips de joc considerant-se mancada molt greu el trencament 
voluntari de pals i la deterioració de greenes i tees. 

i) Que eviten l'ús de paraules grolleres o malsonants, comportant-se amb la màxima correcció quant a llenguatge, 
gestos, actituds i postures, tant dins del camp com fora d'ell. 

j) Que hauran de tindre en tot moment i circumstància una actitud respectuosa cap als directius de la F.G.C.V. 
  

3. L'incompliment d'aquest Reglament serà avaluat, tenint-lo en compte per a la selecció dels equips, futures convocatòries 
i possibles subvencions. 
 

4. Qualsevol desperfecte produït pels jugadors concentrats o seleccionats durant el torneig o concentració haurà de ser 
abonats pels pares o tutors del jugador o jugadors responsables. 

 

5. Queda totalment prohibit que els jugadors isquen de l'hotel o camp sense la deguda autorització de les persones que van 
com a responsables de la F.G.C.V. 

 

6. Els pares, tutors o acompanyants dels jugadors, han d'entendre que quan els seus fills estan representant a la F.G.C.V. 
tota l'autoritat recau en els representants d'aquesta, havent d'abstindre's de formular qualsevol tipus d'exigència o 
crítica cap a la manera en què els directius d'aquesta Territorial desenvolupen la seua labor. 

 

7. La F.G.C.V. podrà dictar i difondre, quan ho estime necessari normes de caràcter excepcional que prevaldran sobre els 
preceptes generals continguts en aquest Reglament. L'objectiu final d'aquest Reglament és aconseguir que els equips de 
la F.G.C.V. gaudisquen d'una merescuda excel·lent reputació, tant en el terreny esportiu com en el personal, tenint 
sempre present l'aspecte educatiu de l'esport. 

  

  SIGNA PARE/TUTOR      SIGNATURA JUGADOR/A 
Nom i cognoms del pare/Tutor     Nom i cognoms del Jugador/a: 

   
 


