Reglament respecte el funcionament de la Comissió Esportiva

La Comissió Esportiva estarà formada per 5 membres que es poden reunir en línia o
presencialment per tractar temes relacionats amb el bon desenvolupament de les
temporades esportives.

La composició de la Comissió
Es buscarà la diversitat en la composició de la comissió: la comissió preferentment
hauria de tenir membres dels dos sexes, ser de generacions d’edat diferents, i venir
d’una varietat de categories i divisions. D’altra banda, com a qualitats comunes, es
buscarà nombrar persones amb una gran experiència dins de l’esport, preferentment
amb diversos anys de participació en les proves d’Abacat, i d’una solvència ètica
contrastada.

Nomenament dels membres de la Comissió
La participació com a membre de la Comissió serà per invitació. Sempre hi hauran 2
membres de la Junta, que no inclourà mai ni el President ni el Vice-President, i 3
membres que seran socis de l’associació però que no formaran part de la Junta. El
President, en consultació amb el Vice-President, nombrarà 1 membre de fora de la Junta
i dos membres de la Junta. Aquests dos membres de la Junta nombraran un membre
cadascú més d’entre els socis que no pertanyin a la Junta.
Un membre de la Comissió Esportiva es mantindrà en el càrrec, sense límit de temps,
fins que presenti la seva dimissió o fins que se li demani la seva dimissió com a
conseqüència d’una votació de la Junta en aquest sentit.

El Coordinador
Els 5 membres decidiran qui serà el coordinador de la Comissió. El coordinador tindrà
les següents responsabilitats:
a) Ajudarà a guiar les discussions de la Comissió perquè es faci un anàlisi complet de
les situacions que s’hagin de considerar i procurarà que s’arribi a una conclusió dins
d’un període de temps raonable.
b) Mantindrà actualitzada la secció de la pàgina web que informa als socis de
l’Associació de les decisions de la Comissió.
c) Actuarà com a pont d’enllaç entre la Comissió i el President.

Els temes que pot tractar la CE són:
1) A petició del President o de la Junta, l’assignació subjectiva de jugadors a les
divisions de competició, seguint els criteris d’avaluació establerts per l’Associació.
2) A petició del President o de la Junta, l’avaluació de peticions, per part de jugadors, de
la requalificació d’un NP com a DQ.
3) A petició del President o de la Junta, qualsevol tema disciplinari relacionat amb el
comportament d’un jugador específic o de jugadors específics dins de l’àmbit de les
proves esportives.
4) A petició del President o de la Junta o per iniciativa pròpia, consideració d’altres
temes relacionats amb el bon desenvolupament de les competicions per fer
recomanacions d’accions a la Junta.

Les sancions que pot imposar la Comissió Esportiva
En tractar les qüestions disciplinàries (vegeu punt 3 de la secció anterior) la Comissió
Esportiva pot imposar les següents sancions:
1) Una carta amonestació avisant que qualsevol subseqüent falta disciplinària rebrà una
sanció que pot anar des de la pèrdua de punts de rànquing a la expulsió de l’Associació.
2) La pèrdua dels punts o una part dels punts guanyats en una prova.
3) La expulsió de la competició per un període de temps d’entre una prova i el temps
que quedi de la temporada esportiva en curs.
4) La pèrdua de la condició de soci.

En el cas de la sanció més greu (la pèrdua de la condició de soci de l’Associació) la
Junta ratificarà la seva decisió abans que es faci efectiva.

La presentació dels casos a la Comissió Esportiva
El president presentarà a la Comissió Esportiva tots aquells temes que consideri que
siguin de la seva competència a més de tots els temes que la Junta decideixi que haurien
de ser tractats per la Comissió.
El president presentarà el cas de manera imparcial a la Comissió, introduint tots aquells
elements, i si s’escau proves, que siguin rellevants per la consideració del cas. Una
vegada que hagi fet la presentació del cas, no prendrà cap part en el debat de la qüestió
almenys que sigui requerit pels membres de la Comissió per aportar qualsevol detall
addicional per ajudar en les seves deliberacions. En rebre la determinació de la
Comissió, el President pot tancar el tema agraint l’aportació feta.

