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“Cap de nosaltres és més
important que tots nosaltres”
Ray Kroc

I ara,
encara
més!

“El més important en l’esport
no és guanyar sinó participar,
perquè l’essencial a la vida no
és l’èxit sinó esforçar-se per
aconseguir-lo”
Pierre de Coubertin
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“El treball en equip és el
secret que fa que gent comuna
aconsegueixi resultats poc
comuns”
Ifeany Onuoha
“No et preocupis del que poden
fer els teus companys per a u.
Pregunta’t què pots fer tu per a
ells”
Magic Johnson

objectiu

que implica el joc net?

com veurem el joc net?

Des del Consell Esportiu Sabadell (del
qual formen part ajuntaments, escoles,
entitats, coordinadors, famílies, tutors
i tutores de joc, esportistes...), estem
fomentant un esport més educatiu.

15 accions imprescindibles per aconseguir
que jugar net sigui guanyar:

En finalitzar cada partit el tutor o tutora de
joc informarà el Consell del comportament
dels 2 equips segons aquests barems:

Continuem treballant per un esport de
qualitat i participatiu que fomenti els
valors.

Conèixer i aplicar valors positius de l’esport

És per aquest motiu que enguany
volem donar un valor afegit al bon
comportament dels equips, que per
nosaltres sempre serà més important
que guanyar o perdre. El comportament
afectarà la classificació.

No oblidar que els tutors i tutores de joc són
companys i companyes

Ambient agradable i festiu per a tothom
La importància de gaudir de l’activitat física
Ovacionar i reconèixer l’esforç

Separar-nos dels retrets durant el partit
Esforçar-nos per crear vincles d’amistat
quan fem esport
L’actitud de les persones adultes com a
exemple a seguir

Tres conceptes bàsics del JOC NET:

RESPECTE
per les normes, decisions arbitrals,
adversari, instal·lacions i material.
ESPERIT ESPORTIU
independentment del resultat, si has
jugat net, ja has guanyat!
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Comportament excepcional de fair play
abans, durant i després del joc, amb alguna
acció excepcional que estigui fora del comú
i mereixi un reconeixement.
Qualificació B (+1 punt):
Comportament molt bo de jugadors,
entrenador i públic, sense comentaris a
la tasca arbitral, sense faltes durant el
joc i fomentant la participació de tots els
jugadors.
Qualificació C (0 punts):

Jugar net és respectar

Comportament bo però amb algun
comentari puntual per part de jugadors,
entrenador i/o públic i algunes faltes durant
el joc.

Optar per cuidar el material i les instal·lacions

Qualificació D (-1 punt):

Les lesions disminuiran si no juguem durament

AMISTAT
amb qui t’envolta.

Qualificació A ( + 2 punts):

No menysprear les regles del nostre joc

Protestes o comportament no del tot
correcte durant el partit per part del públic,
entrenador i/o jugadors. Reiteració de
faltes.

En cas de guanyar, fer-ho amb respecte

Qualificació E (?):

Convidar l’altre equip a ser esportiu i a
gaudir plegats del partit

Tothom: esportistes, personal tècnic i
afició, podem sumar punts amb el nostre
comportament

Protestes o comportament poc esportius
(increpar contínuament el tutor de joc,
comentaris entre jugadors, massa faltes,
algun expulsat...) que comportin Comitè de
Competició.

