
 
 

REGULAMENTO DO ATLETA 
 
O presente regulamento tem como objectivo criar regras 
que permitam melhorar o funcionamento do clube como um 
todo, definindo com mais rigor e clareza os direitos e 
deveres do ESA e dos atletas, criando em simultâneo 
melhores condições financeiras que contribuam para 
melhorar as condições que actualmente existem para os 
atletas. 
 
Para que exista o rigoroso cumprimento das regras que o 
ESA implementou, segue detalhadamente, os direitos e 
deveres do atleta. 
 

DIREITOS DOS ATLETAS 
 

Artigo 1º - frequência das instalações desportivas e 
recreativas do clube; 
 
Artigo 2º - no âmbito do seguro desportivo e federados, os 
atletas tem direito a assistência medica, farmacêutica e 
hospitalar durante a vigência da época desportiva, desde 
que as lesões contraídas sejam provenientes da prática de 
actividade do Clube, devendo este ser informado no prazo 
máximo de 24 horas; 
 
 
 



 
Artigo 3º - apresentar queixas ou reclamações, devidamente 
justificadas e fundamentadas por escrito, ao departamento 
da modalidade, se possível por intermédio do director 
desportivo ou treinador; 
 
Artigo 4º - ingresso grátis em todos os eventos realizados 
pelo clube, desde que não seja publicada tabela específica 
para atletas; 
 
Artigo 5º - Na inscrição para sócio, os atletas estão isentos 
do pagamento da jóia; 
 
Artigo 6º - os atletas tem direito a usufruir de acções de 
formação, regalias ou outras, provenientes de protocolos 
que o Clube venha a estabelecer com outas entidades. 
 

DEVERES DOS ATLETAS 
 

Artigo 1º - respeitar integralmente o disposto nos Estatutos 
e no regulamento interno do ESA; 
 
Artigo 2º - todos os atletas terão de ser obrigatoriamente 
sócios do clube e portadores do cartão de atleta; 
 
Artigo 3º - liquidar a sua comparticipação mensal até ao 
dia 08 de cada mês; 
 
 
 



 
Artigo 4º - respeitar com o maior rigor o acatamento das 
determinações dos seus superiores hierárquicos, 
nomeadamente, todos os elementos da Direcção e os 
treinadores da respectiva modalidade; 
 
Artigo 5º - comportar-se em todas as circunstâncias, dentro 
do campo de jogos ou fora dele, com a maior disciplina e 
correcção, tanto em elação aos colegas, como para com os 
adversários, árbitros, público, treinador e directores; 
Artigo 6º - cuidar da obtenção e manutenção da melhor 
condição física, de forma a poder dar o melhor rendimento 
possível durante os jogos; 
 
Artigo 7º - comparecer a todos os jogos oficiais ou 
particulares para que tenha sido convocado, alinhando na 
categoria e no lugar que lhe for determinado, e em caso de 
não comparência sem justificação, é punido com 5,00 euros 
a liquidar até ao jogo seguinte; 
 
Artigo 8º - respeitar rigorosamente as instruções que lhes 
forem transmitidas pelo treinador, capitão de equipa e 
delegado ao jogo; 
 
Artigo 9º - comparecer pontualmente a todas as 
convocatórias dos directores ou treinadores; 
 
 
 
 
 



 
Artigo 10º - avisar imediatamente das circunstâncias de 
força maior que impossibilite o cumprimento das suas 
obrigações para com o clube, nomeadamente no que diz 
respeito às faltas aos treinos e jogos. Tais casos, como, 
doença, actividades escolares ou outras ausências; 
 
Artigo 11º - as convocatórias para os jogos são feitos pelo 
treinador na ante véspera dos encontros. Consequentemente 
a partir desse momento os jogadores convocados ficam 
obrigados a cumprir o seguinte horário, para recolha às 
suas residências o mais tardar: 
 
- Na antevéspera dos jogos-------------------às 23 horas; 
- Véspera dos jogos-------------------------------às 22 horas. 
 
Artigo 12º - só o treinador com o parecer favorável do 
departamento da modalidade poderá alterar este horário 
em casos excepcionais; 
 
Artigo 13º - as faltas injustificadas a treinos e jogos poderão 
ser passiveis de punição a definir pelo conselho de disciplina 
do clube;  
 
Artigo 14º - os jogadores impossibilitados de treinar por 
lesão ou doença, ficam obrigados a comparecer no campo de 
jogos ou avisar telefonicamente o treinador ou o director; 
 
 



 
Artigo 14º - os jogadores impossibilitados de treinar por 
lesão ou doença, ficam obrigados a comparecer no campo de 
jogos ou avisar telefonicamente o treinador ou o director; 
 
Artigo 15º - os jogadores são directamente responsáveis pelo 
valor de todas as peças de equipamento ou vestuário que 
lhes tenham sido distribuídos para treinos, jogos ou viagens. 
 
Artigo 16º - os jogadores não podem praticar qualquer outra 
actividade desportiva, oficial ou particular sem 
conhecimento do clube. A não observância do referido, será 
punida e poderá levar à imediata suspensão, a partir da 
data da infracção; 
 
Artigo 17º - incorre em responsabilidade disciplinar todo o 
jogador que infringe o preceituado neste regulamento 
interno, ficando sujeito às seguintes penalizações, a aplicar 
de harmonia com a gravidade das faltas: 

a)  Advertência; 
b) Repreensão registada; 
c) Suspensão; 
d) Processo disciplinar para os casos de especial 

gravidade que a provar-se, leva à perda de todos os 
direitos e unilateral ou bilateral rescisão do 
compromisso desportivo; 

 
 
 
 
 



 
 
 
Artigo 18º - em tudo o não previsto neste regulamento, às 
relações entre clube e jogadores, será determinado e da 
responsabilidade da Direcção na conjugação com os 
departamentos desportivos. 
 
 
Comprometo-me a respeitar. 
 
 
        O JOGADOR                                A DIRECÇÃO 
 
------------------------------------------      ------------------------------------- 
 
O ENC. DE EDUCAÇÃO 
 
------------------------------------------ 
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