FEDERACIÓ CATALANA DE GIMNÀSTICA
REGLAMENT DISCIPLINARI D'URGÈNCIA
*Article 1.- Per a les incidències que es produeixin en les Competicions de qualsevol de les
modalitats que componen la Federació Catalana de Gimnàstica, s'estableix un procés
disciplinari específic i de tràmit urgent, perquè no quedin afectades les subsegüents
competicions.
*Article 2.- Aquest tràmit d'urgència s'estableix únicament per a les incidències que es
produeixin en les Competicions i sempre que vinguin recollides en la seva Acta per part de la
persona Responsable de la Competició que hagi estat designada per la Federació Catalana
de Gimnàstica.
*Article 3.- La resolució dels expedients sancionadors correspondrà al Comitè de Disciplina.
*Article 4.- La persona Responsable de la Competició comunicarà la falta al Comitè de
Disciplina en un termini màxim de 3 dies naturals des de la seva comissió.
Si no s'efectués en aquest termini, es podrà igualment obrir expedient disciplinari però se
seguirà pel tràmit ordinari.
*Article 5.- Una vegada rebuda la comunicació es notificarà immediatament a la persona
infractora i al Club que consti en la llicència afectada, l'obertura de l'expedient sancionador
d'urgència, indicant-li el/els motius del mateix i informant-lo que disposa de 3 dies naturals
per formular al·legacions.
*Article 6.- Per part del Comitè de Disciplina s'emetrà resolució en un termini màxim de 14
dies des de la data en què es va produir la incidència i sempre que hagi transcorregut el
termini d'al·legacions.
*Article 7.- Totes les comunicacions es realitzaran via e-mail.
*Article 8.- Les infraccions que es tramitaran pel procés d'urgència seran les relatives a:
Faltes Lleus:
- Presència a la pista de competició sense la corresponent autorització.
- Desconsideració, falta de respecte, no atendre els requeriments de la persona
Responsable de la competició, realitzats per gimnastes, tècnics/ques i persones del públic
quan pertanyin oficialment a un Club en concret, o quan hi ha indicis que es puguin
constatar que han estat induïts per persones que actuen en nom del Club, o realitzats per
socis d’un Club, o quan s’adverteix al/a la tècnic/a d’un club que avisi els/les pares/mares de
dit Club, sempre que la conducta es corregeixi immediatament.
Faltes Greus:
- Desconsideració, falta de respecte, no atendre els requeriments de la persona
Responsable de la competició, realitzats per gimnastes, tècnics/ques i persones del públic
quan pertanyin oficialment a un Club en concret, o quan hi ha indicis que es puguin
constatar que han estat induïts per persones que actuen en nom del Club, o realitzats per
socis d’un Club, o quan s’adverteix al/a la tècnic/a d’un club que avisi els/les pares/mares de
dit Club i no atén aquest advertiment.
- Negar-se a abandonar la pista de competició per manca de la corresponent autorització
quan la persona Responsable de la competició així li ho requereixi.
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- En el cas que concorrin dues faltes lleus es considerarà com una falta greu.
Faltes molt Greus :
- Falsificació de la targeta d'identificació per estar a la Pista o suplantació d'identitat.
- Quan la desconsideració arribi a l'agressió física o a les amenaces, durant la competició i
fins passades 24 hores de la mateixa. Sense perjudici de les accions legals existents per
responsabilitat penal i civil.
- També es consideraran els supòsits de desconsideració o amenaces a través de Facebook
o altres xarxes socials i/o pàgines web.
- En el cas que concorrin dues faltes greus es considerarà com una falta molt greu.
*Article 9.- Les sancions aplicables són:
Per a les faltes lleus, a la persona infractora la impossibilitat de participar en la següent
competició ni accedir a les instal·lacions on la FCG organitzi una competició.
Per a les faltes greus, a la persona infractora la impossibilitat de participar en les següents
dues competicions ni accedir a les instal·lacions on la FCG organitzi una competició. Al club
al que pertanyi la persona infractora la sanció de 100-€ a 200-€, sense perjudici que no es
podrà competir fins que no s'aboni la meritada sanció econòmica.
Per les faltes molt greus, a la persona infractora la impossibilitat de participar en les
següents 4 o més competicions, a criteri del Comitè de Disciplina. Al club al que pertanyi la
persona infractora la sanció de 201-€ a 400-€, sense perjudici que no es podrà competir fins
que no s'aboni la meritada sanció econòmica.
*Article 10.- En el cas que entre les 48 hores des que es va cometre la infracció es
produeixi de forma clara i pública el penediment de l'acció realitzada, es podrà valorar per
part del Comitè de Disciplina la reducció de la sanció econòmica fins a un màxim del 50%,
*Article 11.- En el cas de les greus, si s’escau segons la característica dels fets i del
penediment.
*Article 12.- L' incompliment de les sanciones aplicades a la persona o persones infractores
passaran a formar part de les faltes greus del reglament ordinari.
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