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REGULAMENTO DA EQUIPA DE COMPETIÇÃO – ÉPOCA 2017/2018: 

 
CAPITULO PRIMEIRO 

(Organização) 
 

1. A Equipa de Competição do Clube de Futebol de Estremoz é desenvolvida pela 
Secção de Natação. 

 
2. Os treinos da Equipa de Competição desenvolvem-se na piscina municipal de 
Estremoz, mediante protocolo de cedência das instalações, celebrado entre o CF 
Estremoz e Câmara Municipal de Estremoz. Pontualmente, em períodos específicos ou 
por necessidade, os treinos poderão decorrer em piscinas de outras localidades ou outros 
espaços. As competições decorrem no âmbito Regional, Nacional ou eventualmente 
Internacional. 

 
3. O presente regulamento destina-se ao funcionamento da Equipa de Competição, 
devendo ser cumprido pelas partes intervenientes (responsáveis da Secção de Natação e 
atletas). 

 
CAPITULO SEGUNDO 

(Funcionamento) 
 

1. Horário de secretaria da Secção de Natação, para apoio e prestação dos serviços 
necessários à frequência dos treinos: 

 
2. Horário dos treinos para a época 2017/2018: 
 
Cadetes (B) – 2ª, 4ª e 6ª feira – 18:15 às 19:45 h. 
Cadetes (A) – 2ª, 3ª, 5ª e 6ª feira – 18:15 às 19:45 h. 
Infantis, Juvenis, Juniores e Seniores – 2ª a 6ª feira – 18:15 às 20:30 h; Sábados, sempre 
que possível, entre as 10:00 e 12:00 h. 
Qualquer ajuste aos horários será possível, com a devida justificação e autorização do 
treinador. 

 
3. Os treinos decorrem ao longo da época desportiva, com início em Setembro (ou logo 
que a piscina entre em funcionamento) e término no final de Julho do ano seguinte. 

 
4. Prevêem-se apenas as interrupções nas épocas festivas do Natal, Carnaval e Páscoa e 
apenas nos dias em que a piscina se encontre encerrada. Outras interrupções serão 
comunicadas tão breve quanto possível. 
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5. Em caso de falta do treinador e sempre que possível, os treinos realizam-se com 
treinador de substituição. 

 
6. Em caso de falta dos atletas (pontual ou prolongada), os mesmos devem fazer 
comunicação ao treinador ou secretaria da Secção de Natação. 

 
CAPITULO TERCEIRO 

(Acesso à Equipa de Competição) 
 

1. A entrada na Equipa de Competição pode fazer-se: 
1.1 Através de convite em sequencia de formação nos níveis de aprendizagem da Escola 
de Natação. 
1.2 Através de transferência de outros clubes ou outras situações, sempre após a devida 
apreciação e aprovação dos responsáveis da Secção de Natação. 

 
CAPITULO QUARTO 

(Pagamento de mensalidades e outros custos) 
 

1. O decurso da época desportiva implica: 
1.1 Pagamento de uma mensalidade de 12 €, a efectuar durante o respectivo mês, todos 

os meses da época, com entrega do cartão no início. 
1.2 Pagamento do exame médico desportivo (valor a definir). 
1.3 Outros pagamentos, para aquisição de equipamento, alimentação, deslocações ou 

participação em qualquer actividade ou evento, em valores a definir e quando se 
justifique. 

 
 

CAPITULO QUINTO 
(Participação em competições e deslocações) 

 
1. A participação em competições (do calendário divulgado ou outras que surjam por 
convite) e respectivas deslocações (quando for caso disso) regulam-se pelo seguinte: 
1.1 A convocatória para a competição é afixada na piscina, conforme as inscrições já 
realizadas. 
1.2 O Clube efectua o pagamento das taxas de inscrição, responsabiliza-se pelo 
transporte, alimentação e dormida (se for caso disso). 
1.3 Durante as refeições principais (pequeno-almoço, almoço e jantar) é proibido o uso 
de telemóveis ou quaisquer outros aparelhos com acesso a internet, reprodução de sons 
ou imagens. 
1.4 Em caso de necessidade, o Clube poderá pedir comparticipação aos Atletas em 
alguma despesa. 
1.5 A impossibilidade de participar na competição, deve ser informada pelo atleta até à 
4ª feira que antecede a competição. Desta forma é possível anular a inscrição e evitar o 
pagamento da respectiva taxa. 
1.6 Durante as deslocações e competições é obrigatório o uso do equipamento do clube. 
1.7 Depois das competições o clube afixa o sumário de resultados na piscina e divulga 
os mesmos pela comunicação social local e outros meios ao dispor (internet por ex.). 
1.8 A participação em acções de Selecção (estágios, competições etc), serão 
enquadradas no respectivo âmbito da entidade responsável (Associação Regional, 
Federação, etc). O Clube entende a participação nas Selecções como obrigatória aos 
atletas que venham a ser seleccionados. 
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CAPITULO SEXTO 

(Compromissos da Secção de Natação) 
 

1. Todos os escalões de Competição são treinados por Professores ou Técnicos 
credenciados, com formação adequada e actualizada, com recurso à pedagogia e 
didáctica indispensáveis. 
 
2. Os treinos terão inicio com um máximo de 5 minutos de atraso em relação à hora 
prevista, excepto situações de força maior que possam surgir pontualmente. 
 
3. Os treinos serão ministrados com apoio do material necessário, em quantidade e 
qualidade indispensáveis. Sempre que seja pertinente e possível, adquirem-se novos 
materiais, quer seja para repor equipamentos existentes ou inovar e variar nos exercícios 
realizados para os objectivos desejados. Quando se justifique, poderá pedir-se aos 
atletas que adquiram material específico, para uso próprio e pessoal. 
 
5. Além das actividades regulares ao longo da época e sempre que possível, a Secção de 
Natação realiza e participa noutras actividades, como Torneio Cidade de Estremoz, Gala 
anual do Clube, convívios de Natal, festival de Escolas, convívios de fim de época e 
comemoração do dia do Pai, dia da Mãe e dia da Criança. 
 
6. A Secção de Natação, através de todos os colaboradores, usará de boa ética 
desportiva, respeito e amizade com alunos, atletas, funcionários da Piscina Municipal e 
demais utentes da instalação desportiva e população em geral. 
 
 

CAPITULO SÉTIMO 
(Compromissos dos Atletas) 

 
1. Frequentar assiduamente os treinos da equipa que integra, com consciência de que só 
deste modo será possível obter os resultados visados. 
 
2. Desenvolver o espírito de equipa e lealdade com o clube. 

 
3. Desenvolver relações de boa ética desportiva, bom comportamento, respeito e 
amizade com colegas, treinadores e funcionários. 
 
4. Cumprir o regulamento da Piscina Municipal (disponível na recepção da piscina) e da 
Equipa de Competição. 
 
5. Apresentar sugestões para o funcionamento da Secção de Natação e Piscina 
Municipal. 
 

CAPITULO OITAVO 
(Casos omissos) 

 
1. Os casos omissos ao presente regulamento serão resolvidos pela Secção de Natação 
do Clube de Futebol de Estremoz, de acordo com a envolvência da actividade e 
objectivos determinados. 


