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R E G U L A M E N T O  I N T E R N O  

 

1 - INTRODUÇÃO  

 

Serve este Regulamento Interno como documento de orientação, definindo o regime de 

funcionamento da Academia de Cultura e Recreio do Concelho de Castro Daire no seu conjunto, 

de cada um dos seus elementos, das relações que entre eles se estabelecem sendo também o 

documento que define os direitos e deveres de cada um dos intervenientes.  

 

O presente regulamento aplica-se a todos os atletas, treinadores, dirigentes, pais e 

encarregados de educação dos atletas da Academia de Cultura e Recreio do Concelho de Castro 

Daire. 

 

A Academia de Cultura e Recreio do Concelho de Castro Daire pretende, através deste 

regulamento, estabelecer regras que permitam, através da prática desportiva, fomentar o 

desportivismo entre os atletas, desenvolver as relações socioculturais com os outros colegas, 

treinadores e com todas as pessoas relacionadas com o universo desportivo, criar nos jovens o 

sentimento de respeito, por si próprios, pelos companheiros, pelos dirigentes e pelos técnicos. 

Pretende ainda incentivar as crianças/jovens a praticar desporto com hábitos de vida saudáveis, 

melhorar as capacidades físicas e motoras, elevar o nível técnico dos praticantes e, sobretudo, 

aprender a ser um bom cidadão e desportista. 

 

A Academia de Cultura e Recreio do Concelho de Castro Daire estará atenta ao desempenho 

escolar dos seus atletas, assumindo o compromisso de criar instrumentos e métodos de apoio 

ao estudo, incentivando os seus atletas a obterem um bom aproveitamento académico. 
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2 – MEMBROS DA ACADEMIA  

2.1 - DISPOSIÇÕES COMUNS  

 

Todos os elementos da Academia de Cultura e Recreio do Concelho de Castro Daire devem:  

 

a) Promover entre si um bom convívio, de modo a que se viva um clima de harmonia e sã 

camaradagem;  

b) Colaborar ativa e empenhadamente para que a ação educativa e formativa seja de todos;  

c) Ser assíduos e pontuais no cumprimento dos horários;  

d) Zelar pela conservação do material de treino, dos recintos desportivos, dos meios de 

transporte, bem como de todo o material de apoio;  

e) Respeitar as regras de higiene, nomeadamente quando permanecerem ou circularem 

nos espaços desportivos;  

f) Adotar atitudes e comportamentos dignos dentro e fora do recinto desportivo;  

g) Proceder com correção para com todos os elementos da Academia;  

h) Cumprir e zelar pelo cumprimento do regulamento interno.  
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2.2 - DIREITOS DO ATLETA 

 

a) Usufruir de um ensino e de um treino de qualidade de forma a proporcionar a realização 

de aprendizagens bem sucedidas;  

b) Usufruir de um ambiente proporcionado pelo Professor / Treinador que permita 

condições ótimas para o seu desenvolvimento físico, técnico, tático, psicológico, 

intelectual, moral, cultural e cívico, como também para a formação da sua 

personalidade;  

c) Ver reconhecido e valorizado o mérito, a dedicação, o esforço no treino e no 

desempenho escolar (notas) e ser estimulado nesse sentido;  

d) Ser assistido de forma pronta e adequada em caso de lesão manifestada no decorrer 

dos treinos;  

e) Ver salvaguardada a sua segurança na Academia e respeitada a sua integridade física e 

moral; 
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2.3 – DEVERES DO ATLETA 

 

a) Todos os atletas devem possuir a sua inscrição regularizada, devendo fornecer os 

elementos biográficos e documentais solicitados pela Secretaria; 

b) A revalidação da inscrição só poderá ser efectuada quando o pagamento das quotas 

estiver integralmente regularizado, salvo: 

c) O pagamento do valor de inscrição e das quotas mensais possui um carácter 

permanente e obrigatório, salvo: 

1. Situações de lesão / doença de longa duração; 

2. Situações excepcionais devidamente autorizadas pelo Clube. 

d) A regularização do pagamento das quotas mensais deve ser efectuada, 

impreterivelmente, até ao dia 8 do mês correspondente. O não cumprimento desta 

obrigação implica a proibição da frequência do treino; 

e) O pagamento das quotas deve ser realizado de forma presencial na secretaria da 

Academia, permitindo o registo e a entrega do recibo devido; 

f) Os atletas desde que entram nas instalações até saírem estão sujeitos às normas de 

regulamento interno respeitando-as e cumprindo-as; 

g) Para além do referido anteriormente devem ainda respeitar treinadores, 

massagistas/fisioterapeutas, directores, funcionários, colegas, árbitros e adversários, 

pautando a sua conduta pelas regras da boa educação; 

h) As instalações e o material devem ser preservados e conservados de modo a 

perdurarem; 

i) Ser pontual e assíduo;  

j) Participar e jogar, de acordo com as regras e o espírito do jogo;  

k) Cooperar e colaborar com os Treinadores e Colegas em todos os exercícios / jogos;  

l) Dar mais importância à prestação e não aos resultados;  

m) Ter sempre uma atitude positiva e encorajar os colegas para fazerem o mesmo. 
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2.4 – NORMAS DE CONDUTA DOS PROFESSORES / TREINADORES 

 

a) Respeitar todos os Praticantes e Pais;  

b) Planear e orientar todas as sessões de treino de acordo com os objetivos previamente 

definidos;  

c) Ensinar os conteúdos através de atividades seguras e adequadas às necessidades e 

características dos praticantes;  

d) Valorizar fundamentalmente o esforço e o progresso na aprendizagem;  

e) Ensinar e desenvolver nos praticantes as regras de jogo, espírito de fair-play e 

comportamento desportivo apropriado;  

f) Proporcionar às crianças a alegria e o prazer do jogo, promovendo o gosto e o hábito 

pela prática desportiva;  

g) Garantir que os praticantes se divirtam e se desenvolvam enquanto jogadores de 

Futebol e pessoas;  

h) Não utilizar e não permitir que seja utilizada linguagem abusiva;  

i) Utilizar as ferramentas informáticas disponibilizadas pela Academia, assegurando o 

registo sistemático e actualizado dos parâmetros definidos pela Direcção e Coordenação 

Técnica; 

j) Apresentar-se devidamente equipado com o vestuário de treino/ jogo, quando em 

serviço do Clube; 

k) Nos dias dos jogos, quando existir transporte disponibilizado pelo clube, os treinadores 

devem acompanhar a respectiva equipa, excepto se receberem autorização em 

contrário, dada pela Coordenação Técnica; 

l) Garantir que os praticantes zelam pela conservação do material de treino, dos recintos 

desportivos, dos meios de transporte, bem como de todo o material de apoio. 
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2.5 – NORMAS DE CONDUTA DOS PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

a) Não é permitido aos pais/encarregados de educação dos atletas a permanência nos 

balneários antes e depois dos jogos, excepto se devidamente autorizados pelos 

monitores/treinadores; 

b) Não é permitido aos pais/encarregados de educação dos atletas o acesso ao interior do 

recinto desportivo durante a realização dos treinos ou de jogos;  

c) Sempre que deseje contactar algum treinador, deverá fazê-lo após o fim do treino e só 

excepcionalmente, e em caso de absoluta necessidade, durante o decurso do mesmo; 

d) Em caso de doença do filho/educando informar o respectivo treinador; 

e) Apoiar sempre, e acompanhar sempre que possível, os filhos/educandos na actividade 

desportiva (treinos/jogos), mas sem os pressionar, nem interferir nas tarefas dos atletas, 

monitor/treinadores, bem como nas decisões dos árbitros; 

f) Encorajar e ajudar os seus filhos/educandos a respeitarem as regras e o espírito 

desportivo (pontualidade, assiduidade, disciplina, asseio, respeito pelos colegas, pelos 

adversários, pelos árbitros e pelos monitores/treinadores); 

g) Valorizar e elogiar, acima de tudo, o esforço realizado e os progressos conseguidos; 

h) Ter um comportamento respeitador e comedido em todos os momentos, procurando: 

· Não interferir no trabalho dos directores/treinadores; 

· Não controlar de perto os filhos/educandos quer durante os treinos, quer 

durante os jogos; 

· Não ditar/gritar ordens, instruções ou reprimendas aos filhos/educandos 

durante os treinos/jogos; 

· Não discutir com os árbitros, directores/treinadores e pais de outras crianças; 

· Não comentar publicamente, ou em casa na presença dos filhos/educandos, de 

forma depreciativa, o comportamento de jogadores, de treinadores, de árbitros 

e de outros pais; 

· Não valorizar excessivamente os resultados desportivos alcançados (positivos 

ou negativos); 

· Promover um ambiente de convívio e de união com os outros pais e acima de 

tudo incentivar o grupo/equipa como um todo. 

i) Colaborar no incentivo aos atletas para o cumprimento destas normas orientadoras. 
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2.6 - REGIME DE ASSIDUIDADE 

 

É através de uma prática desportiva regular e sistemática que o praticante pode elevar a sua 

qualidade e melhorar num processo adequado de formação desportiva, provocando, assim, 

desenvolvimento nos domínios motor, cognitivo e sócio-afetivo. Para que isso aconteça, é 

necessário e indispensável que o praticante seja responsável e assíduo.  

 

A Academia estabelecerá mecanismos de controlo da assiduidade dos atletas e promoverá 

contactos regulares com os pais/ encarregados de educação, assegurando a monitorização da 

presenças e de faltas dos atletas. 

 

A desistência de qualquer atleta deverá ser comunicada ao coordenador técnico responsável 

pela modalidade em que se encontra inserido. 

2.7 - REUNIÕES / CONTATOS COM OS PAIS e ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 

No início de cada época desportiva haverá uma reunião, por escalão ou escalões, entre o diretor 

técnico, os treinadores e os pais/ encarregados de educação dos praticantes com o intuito de 

abordar a época desportiva, estabelecer e planear todo o trabalho futuro.  

 

O contacto com os pais e encarregados de educação é de vital importância para facilitar o 

trabalho do professor/treinador na formação dos atletas. Assim, sempre que os pais quiserem 

obter ou prestar informações sobre os atletas, podem fazê-lo com o Diretor Técnico/ Direcção.  

 

A Academia é um espaço de promoção da prática desportiva de jovens atletas, sendo 

fundamental a colaboração e o apoio dos pais e encarregados de educação. 

 

Na reunião de início da época, ou seja, na primeira reunião da época desportiva com o diretor 

técnico, professores / treinadores, pais e praticantes o Regulamento interno será objecto de 

exposição e de análise.  
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2.8 – TRANSPORTES 

 

O transporte de atletas para os jogos e provas desportivas oficiais é da responsabilidade da 

Academia, exceptuando o transporte dos atletas da Escola de Formação Professor Alberto Misa 

e das atletas da Secção de Ginástica.  

 

O transporte de atletas para os jogos e torneios amigáveis é da responsabilidade dos pais e 

encarregados de educação, admitindo-se, casuisticamente, a abertura de excepções a esta 

regra.  

 

O transporte de atletas entre a Escola Básica de Mões, a Escola Básica de Castro Daire e o 

Complexo Desportivo de Castro Daire será assegurado pela Academia, apenas nos casos de 

manifesta indisponibilidade dos pais/ encarregados de educação. 

 

O transporte de atletas entre o Complexo Desportivo de Castro Daire e a área de residência dos 

atletas será assegurado pela Academia, apenas nos casos de manifesta impossibilidade dos pais/ 

encarregados de educação. 

 

Os atletas que necessitem de transporte facultado pela Academia, no percurso compreendido 

entre o Complexo Desportivo de Castro Daire e a respectiva área de residência, e vice-versa, 

devem informar a Secretaria aquando da inscrição. 
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2.9 – MEDIDAS DISCIPLINARES  

 

As regras estipuladas devem ser cumpridas por todos os atletas. Caso se verifiquem infracções, 

será elaborado um relatório para conhecimento da Coordenação e Direcção da Academia.  

 

O atleta, de acordo com a gravidade da infracção, encontra-se sujeito às seguintes medidas 

disciplinares:  

 

 NOTIFICAÇÃO - informação aos pais/encarregados de educação;  

 

 SUSPENSÃO TEMPORÁRIA - informação aos pais/encarregados de educação da 

impossibilidade do atleta treinar e representar o clube em jogos oficiais, particulares e 

torneios, por um determinado período de tempo;  

 

 EXCLUSÃO - informação aos pais/encarregados de educação que o atleta deixa de 

representar o clube. 
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SECÇÃO DE FUTEBOL 

 

1 - REGRAS 

 

a) Os atletas desde que entram nas instalações até saírem estão sujeitos às normas de 

regulamento interno respeitando-as e cumprindo-as; 

b) Para além do referido anteriormente devem ainda respeitar treinadores, 

massagistas/fisioterapeutas, directores, funcionários; 

c) As instalações e o material devem ser preservados e conservados de modo a 

perdurarem; 

d) O atleta quando chega às instalações deve dirigir-se de imediato para o seu balneário 

iniciando o seu processo de equipamento; 

e) Só tem acesso aos balneários, todo e qualquer atleta que tenha treino no período 

imediato. Tem igualmente acesso qualquer elemento da direcção, 

massagistas/fisioterapeutas e funcionários;  

f) Após se equiparem devem aguardar, no balneário ou no espaço circundante, pelas 

instruções do seu treinador, só podendo subir para o campo após autorização deste;  

g) Todo o atleta deve entregar os seus valores (dinheiro, relógios, fios, etc), ao capitão de 

equipa que por sua vez entrega ao funcionário da rouparia, sendo-lhes devolvidos no 

final do treino; 

h) Só é permitida a entrada no espaço de treino durante o decorrer dos mesmos a 

elementos pertencentes às equipas que nesse período de tempo nele estejam a 

trabalhar. Assim como treinadores, qualquer elemento da direcção, 

massagistas/fisioterapeutas e funcionários; 

i) Em qualquer treino é obrigatório o uso de caneleiras, bem como de chinelos no banho;  

j) Todos os jogadores, durante os treinos, não podem usar gorros; 

k) Todos os jogadores após entrarem no período pré-competitivo (hora da concentração 

antes dos jogos) não podem usar telemóvel; 
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l) Após o fim do treino o atleta deve dirigir-se de imediato ao seu balneário de modo a 

tomar banho, devendo abandonar os balneários no período máximo de 15 minutos, 

após o término do período de treino;  

m) O atleta que não se sinta nas melhores condições físicas ou psicológicas deverá informar 

imediatamente o treinador e massagista/fisioterapeuta devendo obedecer sempre às 

suas indicações;  

n) O atleta lesionado deverá comparecer no campo nos dias de treino excepto se for 

autorizado para não o fazer (só pelo treinador); 

o) O Atleta que, por motivo de força maior, não possa comparecer a qualquer treino ou 

que tenha de chegar atrasado, deverá avisar em tempo oportuno (de preferência com 

antecedência) o treinador; 

p) O atleta que seja expulso do treino ou regresse aos treinos após falta não justificada, só 

se pode equipar com autorização do treinador; 

q) Nos dias de jogos todos os atletas convocados deverão estar equipados com o fato de 

treino do clube; 

r) Qualquer desaparecimento ou deterioração das instalações e/ou do material existente 

será da responsabilidade da equipa cabendo a resolução ao seu capitão. Caso não o 

concretize, todos os jogadores sem excepção serão responsabilizados; 

s) Nos dias dos jogos todos os atletas devem transmitir uma imagem de atleta bem 

equipado, devendo para isso apresentar o seu material individual em boas condições;  

t)  Nos dias dos jogos quando existir transporte disponibilizado pelo clube todos os atletas, 

fazem a viagem em grupo, excepto se receberem autorização em contrário (só pelo 

treinador); 

u) Não é permitido a qualquer atleta participar em qualquer competição ou treinos 

organizada por entidades alheias ao clube, excepto com autorização dada pelo 

treinador; 

v) É expressamente proibido o uso de pastilha elástica durante os treinos e jogos; 

w) Não é permitido fumar no espaço e imediações do complexo desportivo;  

x) Nos treinos, os atletas deverão fazer-se equipar, obrigatoriamente, com o kit do clube. 
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2 – REGULAMENTO DISCIPLINAR  

 

A violação pelo praticante de alguns deveres e normas de conduta previstos no regulamento 

interno em termos que se revelem perturbadores do funcionamento normal da escola 

(treinos/jogos), constitui infração disciplinar a qual pode levar à aplicação de medidas 

disciplinares (advertência, ordem de saída do treino/jogo, repreensão, suspensão ou exclusão 

da Academia de Cultura e Recreio do Concelho de Castro Daire): 

 

a) Falta ao treino sem aviso prévio - No treino seguinte corre à volta do campo;  

b) Atraso ao treino sem aviso prévio (Fut 11 - Até 10 minutos) corre uma volta ao campo 

por cada minuto de atraso. Após os 10 minutos, impedimento de treinar (ainda assim 

deverá justificar-se ao treinador);  

c) Atraso ao treino sem aviso prévio (Fut 7 - Até 15 minutos) corre uma volta ao campo por 

cada 2 minutos de atraso. Após os 15 minutos, impedimento de treinar (ainda assim 

deverá justificar-se ao treinador);  

d) Falta injustificada a dois treinos na mesma semana - O atleta não pode ser convocado;  

e) Não comparência à convocatória - Proibição de treinar e processo disciplinar; 

f) Atraso à convocatória mais de 10 minutos, sem aviso prévio - Fora da ficha de jogo;  

g) Nas deslocações fora, se não viajar no transporte do clube - Fora da ficha de jogo - 

Excepto quando autorizado pelo Treinador; 

h) Cartão amarelo por comportamento injustificado - 1 a 2 treinos de castigo;  

i) Cartão vermelho por comportamento injustificado - 1 a 2 semanas de castigo; 

j) Falta de respeito e má educação para com os responsáveis do clube - Proibição de 

treinar e processo disciplinar; 

k) Em representação do clube, atitudes que denigram o nome e imagem do mesmo - 

Proibição de treinar e processo disciplinar; 

l) Na véspera dos jogos, ser visto fora de casa após as 00h00 (meia-noite) - Desconvocado, 

proibição de treinar e processo disciplinar; 

m) Não pagamento das quotas no prazo estipulado - Proibição de treinar;  
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n) Todas as situações não previstas neste regulamento e que impliquem sanção disciplinar, 

serão analisadas pelo quadro técnico que posteriormente dará conhecimento à 

Direcção; 

o) Todos os prevaricadores terão direito a justificarem-se. As penas serão afixadas para 

conhecimento de todos.  
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SECÇÃO DE NATAÇÃO 

 

1. RECRUTAMENTO E PERMANÊNCIA NA EQUIPA DE NATAÇÃO: 

 

1.1. O primeiro requisito para poder ser selecionado e permanecer na equipa de 

competição da secção de Natação da O CRASTO, é estar inscrito na Escola Municipal de 

Natação de Castro Daire. 

1.2. Em segundo, ser avaliado pelo corpo técnico da equipa de natação. E durante esta 

avaliação demostrar ter condições físicas, psíquicas, técnicas e comportamentais para 

a atividade em causa. 

1.3. A permanência na equipa será efetivada no início de cada época, mediante a avaliação 

positiva do corpo técnico e pagamentos das respetivas taxas de inscrição.  

 

2. INSCRIÇÃO: 

 

2.1. A Inscrição no clube é efetivada, quando cumprindo o ponto 1 do presente 

regulamento e as alíneas seguintes. 

2.2. É da responsabilidade do Clube, a realização do exame médico desportivo de cada 

atleta, junto das entidades competentes para o efeito, nos moldes exigidos pela FPN. 

2.3. Pagamento da taxa de Inscrição, no valor de 35€. Esta taxa dá direito a cada atleta ter 

acesso a: 

2.3.1. Realização do Exame Médico; 

2.3.2. Taxa de Inscrição na FPN; 

2.3.3. Seguro Desportivo FPN. 

2.4. Esta Taxa de Inscrição, terá os seguintes descontos: 

2.4.1. Atleta Já federado – 25%;  

2.4.2. Atleta com irmão já inscrito – 15% (o desconto não é acumulável). 

2.5. Atletas que nos diferentes Escalões tenham sido chamados a Seleção Nacional, ao 

integrado o Plano de Alto Rendimento da FPN, nas Épocas 2015/2016 e 2016/2017, 

terão isenção da Taxa de Inscrição. 
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2.6. O pagamento da Taxa de Inscrição terá de ser efetuado até ao dia 31 de Outubro de 

2017, na Secretaria do clube, no Complexo Desportivo de Castro Daire, de segunda a 

sexta das 14:00 às 20:00 horas. 

 

3. SESSÕES DE TREINO 

 

3.1. É fundamental: 

3.1.1. A participação ASSÍDUA e PONTUAL de todos os nadadores às sessões de treino 

programadas; 

3.1.2. Respeito pelos funcionários em serviço na piscina. 

3.1.3. Uso adequado das instalações desportivas disponibilizadas pela C.M.C.D. 

3.2. A permanência nos balneários restringe-se aos fins a que estes se destinam, e apenas 

podem ser utilizados pelos nadadores que participam no treino. É expressamente 

proibido o acesso aos balneários, de familiares e outros, dos nadadores a partir do 

escalão de Infantis até aos Seniores, salvo por motivo da maior gravidade ou, quando 

solicitado pelos treinadores, delegados ou funcionários das piscina. 

3.3. Os atletas apenas devem entrar nos balneários 15 minutos antes do início do treino. 

3.4. Os atletas devem abandonar os balneários no máximo 15 minutos após o término do 

treino. 

3.5. Durante as interrupções lectivas (Natal, Carnaval, Páscoa e Verão) e Feriados, os 

horários de treino poderão sofrer alterações. 

3.6. É fundamental o tratamento correto, conservação e arrumo do material de treino. 

Responsabilização pela substituição do mesmo quando perdido ou danificado por mau 

uso. 

 

4. PROVAS DE NATAÇÃO 

 

4.1. O transporte para as provas é da responsabilidade do Clube, salvo algum contratempo, 

em que será previamente solicitado aos encarregados de educação a colaboração com 

o clube nos transportes. 
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4.2. Os atletas deverão comparecer no local e hora definida para a saída, ou no local das 

provas à hora pré-estabelecida pela secção. Em caso de incumprimento, o nadador 

poderá ser impedido de nadar, procedendo ao pagamento de todas as despesas 

inerentes à sua prova. 

4.3. É obrigatório o uso do equipamento desportivo da época, no sentido da uniformização 

do grupo. 

4.4. Durante as competições mais prolongadas os atletas deverão providenciar um 

pequeno reforço alimentar que apenas deverão utilizar após consulta da equipa 

técnica. 

4.5. Durante as competições com duas sessões (manhã e tarde), que seja necessário 

almoçar, este é da responsabilidade dos atletas, salvo ordens em contrário. 

4.6. Os atletas apenas poderão abandonar as competições após o término das mesmas, 

salvaguardando-se casos de força maior, cuja decisão caberá aos Técnicos e Dirigentes 

do Clube. 

4.7. É obrigatória a presença a todas as provas para as quais o nadador tenha sido 

convocado. Absoluta impossibilidade de comparência deverá ser comunicada ao 

treinador e dirigentes, antes da definição da pré-convocatória técnica, salvo em casos 

excecionais devidamente justificados. 

4.8. É fundamental o cumprimento escrupuloso das indicações dos treinadores e dos 

dirigentes presentes. 

4.9. Durante o decorrer das provas, é obrigatória a permanência, em grupo, no local 

definido pelos treinadores e dirigentes, sem dispersão para contacto com nadadores 

de outras equipas, amigos ou familiares, com exceção da devida autorização pelos 

responsáveis. 

 

 

5. Os nadadores deverão tratar respeitosamente todos os elementos envolvidos na 

competição e acatamento e consequente não discussão das decisões da arbitragem. 

5.1. O nadador deve apresentar-se atempadamente nos pódios aquando da sua solicitação, 

e devidamente equipado. 
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5.2. A participação em Meetings, Nacionais, Zonais e Interdistritais, independentemente 

dos TAC’s, será sujeita à decisão da equipa técnica. 

5.3. Nas competições que impliquem estadia, o clube será responsável pelo alojamento, 

guarda e alimentação de toda equipa, com a devida colaboração dos encarregados de 

educação, mediante as seguintes normas: 

5.3.1. Atletas que se apuram para os Nacionais, e cumprem MAC’s ou ganhem 

medalhas, os valores a pagar serão suportados pelo Clube. 

5.3.2. Atletas que se apuram para os Zonais, e ganhem medalhas, os valores a pagar 

serão suportados pelo Clube. 

5.3.3. Atletas que se apuram para os Nacionais ou Zonais, terão de pagar apenas 25% 

do valor, sendo o restante suportado pelo Clube. 

5.3.4. Atletas que se apurem para os Interdistritais, e seja necessária estadia, o Clube 

comparticipará com 50% do valor desta. 

5.3.5. Atletas convocados para o Campeonato Nacional de Clubes, os valores a pagar 

serão suportados pelo Clube. Se houver necessidade de alojamento, o clube 

poderá solicitar uma comparticipação das despesas ao atleta. 

 

 

6. DEVERES / DIREITOS DOS ATLETAS  

 

Todos os nadadores filiados no nosso Clube que cumpram as normas estabelecidas têm 

direito a: 

 

6.1. Representar O CRASTO nas provas Regionais, Inter Distritais, Zonais e/ou Nacionais 

para as quais sejam convocados. 

6.2. Seguro desportivo de acidentes pessoais em treinos, provas e deslocações. 

6.3. Utilização do material e equipamento cedido pelo clube, que deverá ser entregue à 

secção de natação em caso de abandono da equipa. Responsabilização pela 

substituição do mesmo quando perdido ou danificado por mau uso.  

6.4. Adoptar uma postura consentânea com o respeito devido ao Clube. 

6.5. Dignificar da imagem pública do Clube. 
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6.6. Tratar respeitosamente de todos os colegas, dirigentes, técnicos e outros. 

6.7. Utilizar linguagem e gestos eticamente adequados. 

6.8. Colaborar com o Capitão e Sub-Capitão de Equipa. 

 

7. CONTACTOS: 

Informamos que todos os assuntos relacionados com a secção de natação devem ser tratados 

única e exclusivamente com os responsáveis da secção. A secção de natação, na presente época 

terá nos seus quadros os elementos abaixo indicados:  

 

DIRIGENTES  

- João Gama – Presidente do clube e Diretor da Secção de Natação 

TÉCNICOS  

- Armando Costa – Coordenador Técnico da Natação Pura  

- Margarida Saldanha – Treinadora de Natação Pura  
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SECÇÃO DE FUTSAL FEMININO 

 

1. Os treinos realizam-se às segundas, quartas e sextas-feiras, no Pavilhão da Escola 

Secundária e têm início às 18:30h.  

2. A atleta que, por motivo de força maior, não possa comparecer a qualquer treino ou 

que tenha de chegar atrasado, deverá avisar atempadamente o treinador.  

3. A atleta que seja expulsa do treino ou regresse aos treinos após falta não justificada, 

só se poderá equipar com autorização do treinador.  

4. Em qualquer treino é obrigatório o uso de caneleiras.  

5. A atleta lesionada deverá comparecer no pavilhão nos dias de treino  (excepto se for 

autorizado a não o fazer pelo treinador).  

6. Nos dias de jogos todas as atletas deverão estar equipadas com o fato treino do clube.  

7. Nos dias dos jogos quando existir transporte disponibilizado pelo clube, todas as 

atletas fazem a viagem em grupo  (excepto autorização em contrário do treinador).  

8. No aquecimento do jogo todas as jogadoras se devem equipar com equipamento igual 

atribuído para o efeito.  

9.  No final de cada jogo todas as jogadoras deverão efectuar alongamentos antes de 

recolher ao balneário.  

10. As capitãs são as responsáveis por arrumar a roupa e o balneário no final de cada 

jogo.  

CONTACTOS: 

Informamos que todos os assuntos relacionados com a secção de futsal feminino devem ser 

tratados única e exclusivamente com os responsáveis da secção. Esta secção, na presente época, 

terá nos seus quadros os elementos abaixo indicados:  

 

DIRIGENTES 

- Telma Feliz  

TÉCNICOS 

- Fernando Jorge Silva Basto – Treinador do Futsal Feminino 
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SECÇÃO DE GINÁSTICA 

 

A secção de ginástica subdivide-se em três níveis (grupos) técnicos, pelos quais os atletas serão 

distribuídos, consoante for o seu grau de conhecimento, salvos casos específicos que serão 

discutidos e decididos pela Direção. 

 

1. RECRUTAMENTO E PERMANÊNCIA: 

1.1. Os atletas são distribuídos pelo nível ao qual o seu conhecimento técnico corresponde; 

1.2. É imprescindível ao atleta ser submetido a uma primeira avaliação no sentido de apurar 

o nível em que se enquadra; 

1.3. Cabe ao treinador avaliar e determinar o grau de conhecimento do atleta; 

1.4. O treinador deverá salvaguardar os casos em que a idade do atleta se manifeste 

superior à média de idades do nível correspondente. 

 

2. NÍVEIS DE CONHECIMENTO: 

2.1 NÍVEL INTRODUTÓRIO (I) 

A atleta: 

1 – Elabora e realiza uma pequena sequência de habilidades no solo (em colchões):  

ELEMENTOS ACROBÁTICOS 

1.1- Rolamento em frente engrupado 

1.2- Rolamento em frente com M.I. afastados 

1.3- Rolamento à retaguarda engrupado 

1.4- Rolamento à retaguarda com M.I. afastados 

1.5- Apoio Facial Invertido 

1.6- Roda  

 

ELEMENTOS DE EQUILÍBRIO 

1.7- Avião 

1.8- Vela 
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ELEMENTOS DE FLEXIBILIDADE 

1.9- Espargata  

1.10- Ponte 

 

 

 

2.2 NÍVEL ELEMENTAR (II) 

A atleta: 

1 - Elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades no solo (em colchões), que integre a 

roda a uma mão e o salto de mãos à frente, de acordo com exigências técnicas definidas no nível 

I.  

1.1 - Rodada, com chamada e ritmo dos apoios correctos, impulsão de braços, fecho 

rápido dos membros inferiores em relação ao tronco e recepção a pés juntos sem desequilíbrios 

laterais, com braços em elevação superior.  

1.2 - Posições de equilíbrio durante alguns segundos (ex.: avião, bandeira, etc.).  

1.3 - Posições de flexibilidade com acentuada amplitude (ex.: espargata, ponte de cima, 

etc.).  

2 - Em situação de exercício, nos colchões, faz:  

2.1 - Roda a um braço, com movimento rápido dos membros inferiores, marcada 

extensão dos segmentos corporais e saída em equilíbrio, com braços em elevação superior, na 

direcção do ponto de partida. 

2.2 - Salto de mãos à frente (sem beneficiar de ajuda), com apoio das mãos longe da 

perna de impulsão (consolidação da cintura escapular), olhar dirigido para as mãos, impulsão de 

braços e projecção enérgica da perna de balanço, para recepção no solo em equilíbrio, com 

braços em elevação superior.  
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2.3 NÍVEL AVANÇADO (III) 

A atleta: 

1 - Elabora, realiza e aprecia uma sequência de habilidades no solo (em colchões), que integre a 

roda a uma mão e o salto de mãos à frente, de acordo com exigências técnicas definidas no nível 

II.  

2- Realiza, em situação de exercício (podendo beneficiar de ajuda), as seguintes habilidades:  

2.1 - Cambalhota à retaguarda com passagem por pino, com repulsão enérgica dos 

membros superiores e abertura simultânea dos membros inferiores em relação ao tronco, 

mantendo o alinhamento dos segmentos em equilíbrio.  

2.2 - Flic-flac à retaguarda, desequilibrando-se e projectando os braços energicamente 

para trás, mantendo o corpo em extensão durante o voo. Impulsão de braços com fecho 

enérgico dos membros inferiores em relação ao tronco, para recepção no solo em equilíbrio. 

 

 

 

CONTACTOS: 

Informamos que todos os assuntos relacionados com a secção de ginástica devem ser tratados 

única e exclusivamente com os responsáveis da secção. Esta secção, na presente época, terá nos 

seus quadros os elementos abaixo indicados:  

 

DIRIGENTES  

- Eduardo Pereira – Secretário do Clube e Diretor da Secção de Ginástica 

TÉCNICOS  

- Margarida Matos – Professora da Secção de Ginástica 
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DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 

 

A Academia de Cultura e Recreio do Concelho de Castro Daire reserva-se o direito de decidir os 

casos omissos, após auscultação dos intervenientes e com o bom senso adequado. 
 


